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 : تمھید

 فن الحدیث واالتصال
 
 
 

ا،وان یجیدوا حل أعضائھ أن یستطیعوا التعامل مع بعضھم البعض جید من مصلحة المجتمع ومصلحة
كل فرد أن یجید التحدث الن ذلك یعطیھ إمكانیة إقامة عالقات جیدة مع   ومن مصلحة٠مشاكلھم

كان ذلك في الوسط العائلي ، أو في المدرسة أو في العمل وفي أي مجموعة آخر  اآلخرین ، سواء
  ٠ بین الناس وھنا نبین المبادئ النفسیة الھامة في مجال العالقات المتبادلة 0 من الناس

  -:ولكي نستطیع التحدث جیدا یلزمنا ثالثة أمور
  ٠إتقان الحدیث  -1

  ٠معرفة المبادئ النفسیة الرئیسیة في مجال التعامل مع الناس  -2
   النھ ما الفائدة إذا كان الشخص یجیـد الحدیث٠یكون لدینا ما نقولھ  وھو المھم أن -3

  ن أردتم أن یستمع الناس إلیكم باھتمام علیكم أناذا أ٠یوجد لدیھ ما یقولھ  بینما ال
  حولكم تقولوا لھم شیئا ممتعا، جدیدا ومفیدا، وھذا یعني أن علیكم باالھتمام بما یدور
  اھتمام ومتابعة األحداث عندكم بشكل خاص ، وفي العالم بشكل عام ، وان یكون لدیكم

  بآخر أخبار یاضیة وكذلك االھتمامأیضا بالحیاة االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، والر
  ممارستكم بعض الھوایات العلم والتكنولوجیا وان تكونوا مھتمین بالطبیعة، باإلضافة إلى

  ألصدقائكم، وزمالئكم ومستمعیكم وإذا كل ذلك علیكم االستفادة منھ بقصد إعادة تقدیمھ
  ن تطوروا أنفسكمفمن الضروري جدا أ أردتم تعلم الحدیث لمصلحتكم ومصلحة مجتمعكم
  العمل واالحترام في عالقتكم مع الناس بشكل متعدد الجوانب وسوف تفوزون بالنجاح في

  0فقط إذا عملتم على تطویر شخصیتكم الخاصة
 

یكون لرأیكم أي اعتبار  أن فن الحدیث یجب أن یسیر یدا بید مع تنمیة وعیكم السیاسي والثقافي ولن
مجموعة من الناس في المنزل إن  ولو فرضنا أن كل٠باستمرار إذا كان جامدا مكررا ومعادا 

التي نتحدث عنھا فإننا نستطیع أن  المدرسة أو في المصنع والمعمل تتكون من ذوي الشخصیة
  ٠نتصور الفائدة التي یحصل علیھا المجتمع 

 
قات إقامة عال وفي أثناء تطویر الشخص لمقدرتھ على التحدث فانھ یحصل على أھم شيء، وھو
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قادرا على كسب  ممیزة مع الناس حولھ إذ أن اإلنسان بمجرد خروجھ عن نطاق أنانیتھ یكون
جیده بوالدیھ وأوالده وزمالئھ  األصدقاء الجیدین وإیجاد رفیق لھ في الحیاة ، وعندما یكون ذو عالقة

 من الممكن ٠ "أن العزلة تقتل السعادة "  وھناك قاعدة تقول٠في العمل یجد لذة ومعنى في الحیاة 
الممكن أن یكون السبب ھو إن عالقتك مع اآلخرین لیست  أن ال تكون راضیا عن حیاتك تماما، ومن

 لكن ٠أیضا انك ما زلت تعتقد أن ھذه العالقة ال یمكن أن تتغیر   ومن الممكن٠على احسن ما یرام 
ت من مباىء علم إذا غیرت طریقتك في التصرف مع اآلخرین ، وذا استفد من الممكن عمل شيء

 ٠المجال  النفس في ھذا
 
 

 الفصل األول

 لغة الحدیث واالتصال
 
  :اللغــــــة

  إنما٠اللغات واإلنسانیات على أن التحدید الدقیق لمفھوم اللغة لم یزل محسوم نھائیا یتفق دارسوا
 اتمن اإلشار (System) ھناك ما یشبھ اإلجماع عند أاللسینین على أن اللغة تنظیم معین

(Sigma’s)وان من أحد أھدافھ األساسیة تأمین االتصال ، Communication 0  ویقول
اللغة  ":اللغة ھي التنظیم األساسي القامة االتصال بھ ویشیر مارتینھ قائال: " جاكوبسون رومان

اإلشارات المستخدمة   أنھا تنظیم من٠)١(تنظیم من اإلشارات المستخدمة في سبیل تأمین االتصال 
  ٠)٢(استخدامھا   أنھا تنظیم من اإلشارات مع قواعد٠ سبیل تأمین االتصال في

ھو لغة ، واللغة لیست حكرا  وھنا ال بد لنا من اإلشارة على أن كل اتصال بواسطة إشارات معینة
  ٠)٣(حي لغة  على اإلنسان ، إذ یمكن أن تكون للحیوان لغة، بل لكل كائن

المفارقة ویرى أن اللغة وجود  لغة على أنھا تنظیم من اإلشاراتفردینان دوسوسور فیعرف ال" أما 
 أي شكل -مستقرة في كل عقل تقریبا  قائم ضمن مجموعة من األفراد والجماعات وتأخذ شكل سمات

فلكالم عمل فردي إرادي یجسد اللغة واللغة نتاج  ٠) ٤(معجم تتوزع نسخاتھ المتعادلة بین األفراد 
  ٠)٥(قائم ینطبع بھ الفرد 

 اذن، ھي وسیلة اتصال اساسیة ، وبدونھا ال تتحقق عملیة االتصال الجماھیري بمعناھا فاللغة
مقام رمز ،  المعروف ، ومع ان اللغة نسق من االشارات موجودة في أي مجتمع ، وان كل كلمة تقوم

ى نقل اللغوي تھدف ال فان الكلمات اصال لیست رموزا اصطالحیة مجردة ، انما ھي ، بالتركیب
مرة تستعمل ففیھا ، فتعطي داللة  المعنى، وان مدلولھا الرمزي ، یتغیر في سیاق الكالم ، في كل

 فاللغة اذا ٠بعدین بعدا مادیا وبعدا معنویا  ونكھة خاصة تختلف عن سابقتھا وذلك الن لكل كلمة
تھا الفكریة والن حصرھا بھذا الوصف یبعدھا عن دال لیست مجرد اداة ، النھا اكثر ذلك واعمق

  (٦ (٠فیھا  واالجتماعیة واالنسانیة الكامنة
 

وانما تخلقھا طبیعة االجتماع  فاللغة لیست من االمور التي یصنعھا فرد معین او افراد معنیون ،
وما تقتضیھ ھذه الحیاة ) ٧(عبد الواحد وافي وتنبعث عن الحیاة الجمعیة على حد تعبیر الدكتور علي

فرد منا ینشأء فیجد بین یدیھ نظاما لغویا یسیرعلیھ   وتبادل االفكار وكلمن تعبیر عن الخواطر
بطریق التعلم والتقلید ، كما یتلقى عنھ سائرالنظم االجتماعیة االخرى،  مجتمعھ فیتلقاه عنھ تلقائیا

 في كتابھ عن الجھد: كوتریل "  ویقول ٠)٨(في قوالبھ ویجذیھ في تفاھمھ وتعبیره  ویصب اصواتھ
فانھم   ومن ثم٠مع ، ان الناس والمجتمعات ، تختلف فیما بینھا في قیمة الجھد المبذول والمجت

  ٠)٩(سلوكھم  یختلفون في مقدار التعلیم الذي یحصلون علیھ او في مقدار التغییر الذي یتم على
دائما یتمیز بھا االنسان وھو  یمكن ان نقول، وبصفة عامة، ان التعلیم ھو احد السمات الرئیسیة التي

الناحیة الفسیولوجیة لالنسان كما یعتمد   ویعتمد جانب من التعلیم على٠یرغب في الحصول علیھ
االخر من التعلیم فیعتمد على الخبرات التیاكتسبھا الفر من   اما الجانب٠ایضا على طاقتھ وامكانیاتھ

سلوك الفرد في معظم  ویدل٠یعیش فیھا والتي أثرت ، بالتالي على شخصیتھ البیئة االجتماعیة التي
 وقد یتغیر ھذا السلوك على مدار حیاة االنسان ٠مدى التعلیم الذي حصل علیھ  االحوال ، على



  ٠متعددة منھا ازدیاد خبرتھ في الحیاة العملیة  السباب
وكل خروج على ) ١٠(فرد نفسھ مضطرا الى الخضوع لما ترسمھ واللغة من االمور التي یرى كل

جھل یلقى من الرأي العام مقاومة، تكفل رد االمور الى الى نصابھا   خطأ اونظامھا ولو كان عن
  ٠المخالف ببعض انواع الجزاء  الصحیح وتأخد

 ٠التراكم واالستمرار والنمو والقدرة على االنتقال  فاللغة كغیرھا من مظاھر الثقافة تتمیز بخاصیة
 الحضارة الذي یساعد اكثر من غیره على الجزء من الثقافة او واالكثر من ھذا كلھ فانھا ھي ذلك

والمشاركة في خبرات االخرین، سواء الخبرات الماضیة او الحالیة، أي انھا  التعلم وزیادة الخبرة
  ٠)١١(االساسي في علمیة التراكم التي ھي عنصر في الحضارة االنسانیة العامل
  وینظر٠سیلة للتعبیر عن االفكارالفلسفة والمنطق ینظرون الى اللغة باعتبارھا الو ونجد علماء

نظام من : بأنھا علماء المجتمع الیھا باعتبار وظیفتھا في المجتمع فیعرفھا احد العلماء االمریكین
وال یمكن ان ) ١٢(المعنیة  رموز ملفوظة بواسطتھا یتعاون ویتعامل اعضاء المجموعة االجتماعیة

والترابط بین افراد المجتمع ، فاننا نتبین   للتعاونیقال ان اللغة اداة لنقل االفكار وانما ھي وسیلة
یعنیھم منھا نقل افكارھم الى غیرھم وانما یكون القصد  كثیرا من الناس یتكلمون في موضوعات لیس

  ٠)١٣(النظر في امور تخصھم في ادارة شؤونھــم  من حدیثھم الترفیھ والتسلیة او
 

 اللغة بشكل ادق ، ھي ٠ء المجتمع، النھا ولدت فیھ وبھاعتبرھا علما كما" بنت المجتمع"فاللغة اذا 
 وبالتالي ، مادة للتعبیر ، ومادة لالتصال ، الاداة، وبذلك نعطیھا قیمتھا االجتماعیة مادة للتفكیر،

(14)0  
االطالق ھي  وشواھد الماضي وتجارب الحاضر في الشرق والغرب تثبت في وضوح ان اللغة على

وحدات المجتمع ،   فاللغة عنصر ضروري لبقاء وتماسك٠ضامن بین اھلھااقوى عوامل الوحدة والت
واالفعال ، وعناصر الوجود  فوحدة الغایات والمبادىء تدعو الى البحث عن داللة شاملة لالشیاء

الشيء او الفعل وبذلك یلعب اللفظ  المختلفة تتجسد في صورة لفظ واحد مشترك ، یدل على ھذا
  ٠مجتمع اللغة الواحدة   متفق علیھ من كافة افراداللغوي دوره كرمز مشترك

 
  لغة الحدیث واالتصال -2

تأثیرھا الفعال والقوي في التعبیر عن االفكار وبواسطتھا یستطیع المتحدث  الكلمة سالحا فعاال ولھا
 الشروط مستمعھ ولھذا فأن اتقان فن الحدیث واختیار الكلمات المختارة الیصال الفكرة ھي من اقناع

  ٠المھمة في لغة الحدیث والتعبیر 
 لذلك ٠المتحدث في التعبیر لنقل فكرتھ لكي یتم استیعابھا وفھمھا  ان لغة الحدیث مرتبطة، بامكانیات

 فمفردات ٠المتحدث بسیطة وواضحة ومختصرة وتعبیریة وعملیة في آن واحد یجب ان تكون لغة
باقل ما یمكن من الكلمات واعمق واقوى ما بواسطتھا ینقل بھا المتحدث فكرتھ  الحدیث ھي التي

المتحدث   ان الواقع والتجارب اثبتت كل یوم بانھ اذا كانت مفردات٠التأثیر على مستمعیھ  یمكن من
علمیة عمیقة  ضعیفة وسئة فال یمكنھا ان تحقق أي نجاح وتأثیر حتى لو انھ یعالج فكرة وقضیة

اھمیة في معالجة أي  ؤثرة في معناھا ضروري وذو فاختیار الكلمة المناسبة والم٠وحیویة معا 
الضروري لوضوح الكالم واللغة  الى ان من" بین" فقد اشار عالم النفس االنجلیزي ٠موضوع كان

  ٠) ١٥(بصورة مناسبة لالفكار استعمال كل كلمة في معانیھا الجیدة وتنتقى وتختار
لمجموعة یجب ان تكون متصلة بالحیاة ا فلكي تؤثر اللغة والمفردات في عقول وعواطف الفرد او
  ٠والجماھیر نفسھا 

ومفھومة اكثر كانت افضل واحسن ، فمفردات الحدیث المستعملة یجب ان  فكلما كانت اللغة ابسط
فعدم الدقة في التعبیر ٠والسطوع لكي تحرك احاسیس المتستمعین وتجذب انتباھھم  تتمتع بالدقة

  ٠ والتأثیرصورة سئیة ویخرب كل االنطباع یعطي
 

في حدیثھ دراسة اختیار المفردات اللغویة لمجموعة المستمعین  فالمتحدث الماھر یأخذ بعین االعتبار
الضروري معرفة كیفیة االقتراب من الفرد والمجموع ، والتكلم بلغتھا وھذا ال   فمن٠الموجھة الیھم 

والتقدیریة التي  دارجة او المبتذلةالنزول الى الحضیض واستعمال التعابیر والجمل الجاھزة وال یعني
  ٠تخرب لغة الحدیث وتصفعھا وال تصل بھا الى المبتغى المطلوب 



مخیلتھ وعلى  فیجب على المتحدث صاحب الفكره ان یرى فكرتھ قبل التحدث عنھا فاذا لم یراھا في
 ومن ٠نع سیكون غیر مق ارض الواقع فلن یستطیع نقلھا وقول وایصال ما یرید ان یصل بھ، النھ

  الجمل الجاھزة والدارجة فیھا ھنا نرى ان قتل الفكرة وعدم مصداقیة الحدیث ، ھو استعمال
التحدث عنھا فاذا لم یراھا في مخیلتھ وعلى  فیجب على المتحدث صاحب الفكره ان یرى فكرتھ قبل

 ومن ٠نع ما یرید ان یصل بھ، النھ سیكون غیر مق ارض الواقع فلن یستطیع نقلھا وقول وایصال
  ٠الحدیث ، ھو استعمال الجمل الجاھزة والدارجة فیھا  ھنا نرى ان قتل الفكرة وعدم مصداقیة

 
المتحدث االذي یرید ان یصل الى ما یصبو الیھ ان یتكلم بلغة خاصة  فتقنیة الحدیث توجب على

لكالم ان ا"  أي ٠ومؤثرة في شعور واحاسیس وسیكولوجیة جماھیر المستمعین وبصورة مفھومة
 عندما تحس من وراء كل كلمة فیھ نفس المتكلم وتحس تلك القوى والحالة النفسیة التي یحقق ھدفھ

  ٠" استدعتھا واثارتھا واوجدتھا
بالتعبیر عن االفكار الفارغة بكلمات ممزقة وانما  فالحدیث الحقیقي ال یتجسد في االفتخار واألبھة

  ٠سوسة العتیدة والحیویة االفكار المح تتجسد في التعبیر بلباقة عن
وبدون أیة مبالغة خساره جدیة وتعقید فھم الحدیث  ان الخلل في لغة المفردات في الحدیث یؤدي

 فمن الضروري ٠تتكون مواقف سلبیة تجاھھ عند المستمعین  وغموض مضمونھ وافكاره وبالتالي
لحدیث وفكرتھ ونوع الجمھور الحدیث واختیار مفرداتھا حسب مقتضیات ا االھتمام دائما بتطویر لغة

  ٠الموجھ الیھ 
 

  خصائص لغة الحدیث وااالتصال -3
قبل كل شيء بوظیفة وجوھر الحدیث والمھمة المطلوبة  ان خصائص لغة الحدیث االساسیة متعلقة ،

لمبدء الفكرة التي یستخدمھا المتحدث في سرد حدیثھ والمغزى   وھذا یعود٠منھ حیال الجمھور 
نتكلم عن السرد اللغوي الذي یعبر عن افكار یتفاعل معھا الجمھور   وھنا نحن٠ المطلوب منھا

ویعالج الحدیث بفكرتھ القضایا التي تھم المستمع بمفردات قریبة لھ ومفھومة  ٠وتستجیب لمصالحھ
  وعلى المتحدث ان یستخدم اسلوب لغوي یتمتع بخصائص مؤثرة وانفعالیة وتعبیریة٠لدیة وواضحة

  ٠كي یحرك في المستمعین احاسیسھم الداخلیة العمیقة وتصویریة ل
ال یتعلق بقرار شكلي ابدا، بل یتم اخیتارھا على اساس تعریف محدد ودقیق  ان اختیار الكلمات

 فقد كتب الفیلسوف االلماني ٠یناقشھ الحدیث ویعالجھ، وتوضیح فكرتھ االساسیة للشيء الذي
"  او كما قال الكاتب الفرنسي٠"ضوح یكتب بوضوحمن یفكر بو" "ارتور شابینھاور "المثالي
 فالحدیث المبني على" اذا كنت تعرف بدقة ماذا ترید أن تقول فانك ستقول جیدا: " قاال  "فلوبیر

الجمھور  ایصال فكره یبذل صاحبھ كل طاقاتھ في اختیار الوسائل اللغویة للتأثیر في عقول وعواطف
الھدف : " عندما قال  " تشتیر فیلد"حق الكاتب االنجلیزي  وقد كان م٠المستمع واقناعھم بفكرتھ

  (١٦ (٠"النھائي للفصاحة ھو اقناع الناس 
اللبق ان یعبر بوضوح وسطوع واشراق واذا اراد ان یفھمھ المستمع علیھ  فخصائص المتحدث

 لتعبیر فعالقة المتحدث بمادة ا٠الغموض وعدم الوضوح أي انھ الیخادع ویلف ویدور  التعبیر بغیر
  ٠ومناسبا وباللغة والمفردات التي یختارھا على اساس انھا تعبر عن مادة الحدیث تعبیر مطابقا

 
 

فقط في حالة استعمالھا بشكل  الكلمة تؤثر في الجماھیر: " عندما قال " نوجین" فقد اشار بحق 
ردة في التعبیر في غیر االخرى، فان استعمال المف یطابق معناھا تماما وبامكانیة ترابطھا مع الكلمات

المقررة لھا عند الجمھور المتسمع، أي ان المتحدث ال یوصل  مكانھا یؤدي الى فھمھا بطریقة غیر
بخاطره، فاختیار الكلمات وسیلة تعبیریة عن االفكار الن عدم الفھم العام  الى مستمعیھ عما یجول

  ( ١٧ ( ٠"جمھوره ایصالھ یؤدي الى فقدان ھیبة المتحدث او الخطیب عند  للمراد
مھمتھا  اللغة فن الحدیث ، لیست ایھار المستمع بالتعابیر والجمل والكلمات المزرقة وانما ان مھمة

المتحدث بدقة  التأثیر في جمھورھا بتعبیر واضح ومفھوم ومؤثر، ومن ھنا تنبع اھمیة معرفة
الجمل والتعابیر االكثر تقبال و لمستوى الجمھور او االفراد المستمعین اللغوي، وان یختار الكلمات

  ٠وتأثیرا 



استعمال المرادفات التي ال تنوع الكلمات والجمل فقط بل  ومن مقیاس غناء لغة الحدیث امكانیة
 فكلما اختار المتحدث او الخطیب الكلمات وأحسن ٠الدقیقة والمختلفة وتساعد على نقل المعاني

  ٠قة اكثر عبر عن االفكار بد یكون قد استعمال المرادفات
 

  :االیجـــــاز -4
ایجابیات فن الحدیث والخطبة ، فاالیجاز ھو عبارة عن تنقیة الحدیث من الحشوات  ان االیجاز من

 فرانسوا"  فقد كتب بھذا الخصوص الكاتب الفرنسي ٠ھو نقل ما یجب ان نقولھ وایصالھ فالمھم
 "  ضروري ولیس اكثر من ذلكالفصاحة الحقیقة ھي قدرة قول كل شيء: " قائال" الروشفوكو

 فالحدیث او الخطبة ، یجب ان یحتوي على معنى كبیر وعمیق بحیث یفھم الجمھور المستمع
الفرنسي   ولقد اصاب الفیلسوف والفیزیائي٠المضمون ویتقنع بھا ویحفظھا لوقت طویل في ذاكرتھ

اذا الحشو ال یعیق  ***0" طلان اكثر الكالم سطوعا یملل اذا طال وما :" حین قال " بلیز باسكال " 
 ٠الخطیب نقلھا وطرحھا لجمھوره الفھم فحسب بل ویضیع الفكرة االساسیة التي یرید المتحدث او

دیمانموجیة تحاول تزییف الحقائق واالحداث عن  فكثیرا ما یستعمل الحشو كاسلوب مقصود وكوسیلة
  ( 18) 0" طریق الكلمات والجمل المزوقة والطویلة

 وفي ّان ٠والمماطلة  یث یجب ان تكون جملة مختصرة بعیدة عن الحشو والف والدورانفلغة الحد
بل یجب ان یكون معتدال مفھوما  واحد ال یجب ان تكون جمل الحدیث على شكل برقیة او خبر تلغرافي
  ٠یؤدي الى المغزي الذي یھدف الیھ

 المستمعین الموجھ الیھم حدیثھالحدیث متعلق الى حد كبیر بمعرفة المتحدث لجماھیر  فوضوح لغة
الوضوح   ان٠وبایجاید الشكل المناسب لھ بحیث یكون فیھ اكثر ایضاحا وفھما لدى المستمعین 

  ٠المستمعین  والبساطة واالقناع تعتبر شروطا مھمة لدخول الكلمات الى قلوب جماھیر
غة معقدة الى لغة جماھیر ل فالمتحدث اللبق المحترف ، یجب ان یعبر عن اعقد االفكار ویحولھا من

اما فیما یخص دقة التعبیر فھذا  ٠المستمعین الواسعة ، لكي تكون مفھومة وسھلة وواضحة لدیھم
 فأن عدم وضوح ٠الخطیب لمادة حدیثة مرتبط بالدرجة االولى بمدى عمق معرفة المتحدث او

حدیث وعبارتھ ومفرداتھ، ینعكس مباشرة على لغة ال التصور ، ولو قلیال، عن مادة الحدیث وافكاره
  ٠"فقط المعنى الدقیق یعطي تعبیرا دقیقا"التعبیر عنھا دقیقا اكثر  أي كلما كانت االفكار دقیقة كان

 
 ویھيء ٠والخطیب الماھر ھو الذي یستطیع ایصال جملة من المعارف الى جمھوره فالمتحدث

 جب ان تكون كلماتھ مجازیة بالغیةلالحساس والشعور بھذه المعارف عند المستمع ولھذا ی االمكانیة
  ٠واضحة وبینة

الیمكن اعتبارھا انفعالیة وجمالیة  فالكلمة التي ال تحرك مشاعر جماھیر المستمعین وال تدخل قلوبھم
بسطوع واثارة انطباع عمیق في نقوس الجمھور   الن مھمة الكلمة تتجسد في نقل االفكار٠ابدا 

 فالمتحدث والخطیب یجب ا ن یستعمل في كلماتھ ٠تعمیمھاو وشرح القضایا واالفكار وتفسیرھا
 وقد یكمن ذلك ٠طبعا، ضمن الحدود التي یقتضیھا فن التعبیر عن فكرة معینة التعابیر القویة التأثیر ،

 اللطیف بالعبارة او استعمال عبارات مجازیة غیر مألوفة وكما یلعب تسلسل الكلمات في التالعب
  ملة مھمة التأثیر في عقول وقلوب المستمعوترتیبھا وبنائھا في الج

النھ (  فھي اھم واصعب شيء بالنسبة لھ ٠والخطیب دائما یذھب ویعود الى اللغة فالمتحدث
 ویترجم شعوره واحاسیسھ ویبسط مضمون حدیثھ او خطبتھ) یعبر عن افكاره وارائھ بواسطتھا

  واالراء بصورة واضحة وجلیھوبواسطتھا یؤثر في جماھیر مستمعیھ ویقنعھم بأعقد االفكار
  ٠ومفھومة
 

عام، غیر شخصي، بمعنى ان  فلغة المتحدث او الخطیب ، لھا اسالیبھا والمتحدث اسلوبھ شمولي
عن الدالالت المجازیة ، ویجب ان   فھي بعیدة٠اسلوبھ عملي، علمي ، الفاظھ لیست مقصودة لذاتھا
اذا اردت ان : " في قولھ" نھروا"اصاب   وقد٠تكون مرتبة بمنطق علمي سلیم ودقیق وموضوعي 

ومن ھنا )**** ١٩" (لسانھ، ولكن بلغة عقلھ وفكره  تقنع شعبا، فعلیك ان تخاطبھ لیس فقط بلغة
المتحدث اذا ان على كیفیة استخدامھا یتوقف نجاح الحدیث او  تأتي اھمیة ترتیب المفردات لدى

  ٠اخفاقھ



  : الغرائز في الحدیث االتجاه الى
المثیر یكون سببا في تكوین دافع  روف ان السلوك الغریزي یسبقھ مثیر باطني خارجي وأن ھذاالمع

العریزة أي االستعداد الفطري الذي استثاره  ذاتي یحدد الھدف الذي یرمي الفرد الى تحقیقھ الشباع
 عند خلفھ ھذه الغرائز ذات أھمیة قصوى بالنسبة للمتحدث  وبذلك تكون٠المثیر الباطني او الخارجي 

والتي تدفعھ لالستماع او الصمت، اذ یمكن أن یوجھ الحدیث الثارة  الرغبة لدى الفرد او الجمھور
الوجدانیة التي ترتبط باي غریزة من ھذه الغرائز حسب طبیعة الموضوع وخصائصھ  االنفعالیة او

 ارة المیل الفطريالناتج عنھ فیكون الحدیث بمثابة المثیر الخارجي الذي یعمل على استث والھدف
معین للتعبیر  الخاص للفرد او المجموعة ویتسبب في تكوین الدافع الذاتي الذي یدفع الفرد الى سلوك

الفكرة التي وصلتھ عن طریق  عن الغریزة واشباع الرغبة التي تولدت عنھ، ویكون ذلك بالقیام بحمل
  ٠الحدیث المصاغ جیدا بمفردات استطاعت التأثیر بھ 

  :ت الفطریة العامةالنزعا -
التي تدفع االفراد لسلوك معین في ظروف  یقصد بالنزعات الفطریة العامة المیول الفطریة الموروثة

لسابق تعلم او تجربھ، وتختلف عن الغرائز في انھ  خاصة، أي انھا ال تكون لدى االنسان نتیجة
  (20 )٠الیصحبھا انفعاالت وجدانیة محدده
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مھما فطري موروث ، وال  ویتضح من ذلك مقدار التشابھ بین الغریزة والمیل الفطري العام اذ أن كال
حیویا یتوقف على تحقیقھ  ن لكل مھما غرضایتوقف على سابق خبرة او تجریة او تعلم، كما أ

علماء النفس یسمون المیول الفطریة  انسجام المجتمع ووحدتھ وتألف افراده، ولذلك فان كثیرا من
، والتقلید ) االیحاء(الوجدانیة وقابلتھ االستھواء  ویدخل ضمن المیول الفطریة العامة المشاركة

" مكدوجل"  الفطریة التي ال ینطبق علیھا تعریف النزعات واللعب ، وحب الثناء وغیر ذلك من
  ٠منھا انفعال محدد للغرائز ، النھ ال یصاحب كل

  Suggestion قابلیة االیحاء -1
  Sympathy المشاركة الوجدانیة -2

  Limtion التقلید -3
و جماعة المحاكاة وفي ان في كل منھا یتأثر فردا ا وترجع كلھا الى اصل واحد وھو میل االنسان الى

 فتأثر الفرد -عنھا بطریقة تكاد تكون الیة بال تدبر او تمحیص  بفرد اخر او جماعة اخرى، وینقل
ذلك  ّالرائھ ھي القابلیة لالیحاء، واذا كان التأثر والمحاكة بالنسبة للوجدان اطلق على بّاخر ومحاكاتھ

  ٠المشاركة الوجداینة، اما اذا كانت المحاكاة للعمل فھي التقلید
النزعات االجتماعیة اذ یتضح اثرھا بصفة خاصة وبصورة اوضح في المجتمعات، كما  وتسمى ھذه

القابلیة  تؤدي الى تقویة الروابط االجتماعیة، والى االنسجام العقلي في الجماعات ، فمن شأن انھا
طف االفراد تؤدي الى تعا لالیحاء توجیھ افراد المجتمع واتحادھم في الرأي ، والمشاركة الوجدانیة

اآلمھم، كما یدعو التقلید الى تكوین  ومشاركتھم لغیرھم في افراحھم واحزانھم والعمل على تخفیف
  ٠یصبح للمجتمع كیان ممیز  العادات القومیة والتقالید والمحافظة علیھا حتى

1-Roman Facobson: Linguistique et Communication p.107  
2- Amdre Martimet: Le langage, Encyclopedie dela pleiade  
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  الفصل الثاني
 
 

  فن اجادة الحدیث في نطاق ضیق
 

  ٠لو لم یستطیع االنسان الكالم لما اصبح انسان -
  ٠النطق  یكتشف مركز" بروكا" -

  ٠ماھو الفرق بین اشارات موریس وبین النطق والكتابة -
  ٠عند الطفل  تطور الكالم -

  ٠القردة التي تربت مع طفل صغیر  -
  0 تطور القاموس اللغوي للطفل -
  ٠كیف یتم تخطیط الدماغ البشري  -

  ٠العالقة بین النطق والتفكیر  -
  ٠مصیر االطفال الذائبھ  -

  ٠لو لم نستطیع الكالم الصبحنا في مستوى القرود  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  الفصل الثاني
 

  یقاجادة الحدیث في نطاق ض فن
 

  -: لو لم یستطیع االنسان الكالم لما اصبح انسان -
 

ھل من  فلو نتخیل شخصا ما یحیث رأسھ غطاء قوي ال ینفذ منھ أي صوت او أي شعاع ضوئي،
وبشكل ٠معزوال   ویصبح شخصا عاقال، دعونا نتخیلھ منذ والدتھ٠الممكن ان ینمو مثل ھذا االنسان

بأي طریقة كانت ،  ى او یسمع او یتعامل مع أي شيء ،كامل تام عن الوسط المحیط دون أي یر
االحتكاك مع الوسط المحیط اذ انھ  وبمجرد تخیلنا لھذا المخلوق التعیس نستطیع الشعور بمدى اھمیة

 انھ وباختصار ٠تام وصمت ابدي رھیب   سیعیش في ظالم٠دون ھذا االحتكاك سیعیش بشكل اتعس 
 ٠الصعب علینا تخیل مصیر ھذا المخلوق  رغم من انھ منلن یستطیع النمو بشكل طبیعي ، وبال

 لكن النظر والسمع - انھا الجمجمة-الخاصة بكرة صلبة فالحقیقة ان كل فرد منا مغلق وعلى طریقتھ
یكون ولفترة قصیرة ، مثل ذلك السجین غیر قادر على استعمال   فاالنسان وبعد والدتھ٠یفتحانھا

 الثالث تصبح -ین عنده تنموان بشكل سریع ومن الشھر الثاني الحاست بصره او سمعھ، فأن ھاتین
  ٠اجھزة عنده فمن خاللھا یتعرف على الوسط الخارجي  ھاتین الحاستین اھم

اللمس ، الذوق، الشم ، والالتي في االسابیع االولى عندما تكون حاستا  - ان الحاسات الثالث االخرى
الحاسات الثالث تكون الوسیلة الوحیدة للتعرف على غیر مكتمالت النمو، ان ھذه  البصر والسمع

  ٠الخارجي لكنھا بعد ذلك تصبح اقل اھمیة وبشكل كبیر بالنسبة للسمع والبصر  العالم
 ھناك اشخاص محكوم علیھم بأن یقضوا طلیة عمرھم في ظالم وصمت تامین؟ نعم انھم اولئك ھل

في مذكرات  اس ؟ على قدر ماھو غیر متوقع فأن ھل یمكننا تخیل حیاة اولئك الن٠الصم العمي البكم 
  ٠بعض المعلومات عن مثل ھذه الحیاة " ھیلین كیلر " 

 
ولدت بشكل طبیعي ، ولكن وبعد عدة اشھر ونتیجة لمرض طفولي ، فقدت البصر  ھیلین كیلر

بھا   وبعد ذلك اھتمت٠ لم یكن من الممكن اقامة أي اتصال معھا٠ولغایة السابعة من عمرھا والسمع
  0 احدى المعلمات التي استطاعت اختراق الحاجز بین الطفلة الصغیرة والعالم الخارجي

  -:كیلر كتبت ما یلي في مذكراتھا٠بعد ذلك وحین كبرت ه
المعلمة في الصباح كانت تضع في یدي لعبة ثم تكتب باصابعھا على راحة یدي  عندما كانت تجيء

 ه الطریقة تعجبني ، وعندما نجحت في تمثیل االحرف بشكل وكانت ھذ-لعبة" دول" كلمة حرفا حرفا
  وقتھا لم اكن- دول-صحیح شعرت بسعادة غریبة وركضت نحو امي ، واخذت یدھا وكتبت كلمة 

اعید باصبعي  اعرف انني اكتب احرفا لكلمةما، ولم اكن اعرف انھ توجد كلمات، ببساطة كنت كالقرد
كلمات قصیرة مثل  ي االیام التالیة نجحت في كتابة وف٠ذلك الذي فعلیة المعلمة فوق یدي

ان كل شْي حولي لھ  ومضت بعد ذلك اسابیع طویلة حتى عرفت)ابره،قبعة، كأس )(بن،ھات،كب(
  ٠عام  كیلر كیفیة معرفة اول مفھوم٠اسمھ الخاص، ومن الممتع ایضا توضح ه
 

 دول -كیلر نفس الكلمة  بت على یدفعندما احضرت معلمتھا لعبة اخرى تحتلف عن اللعبة االولى، وكت
مفھوم عام عن شيء ما ولیس   فأن كیلر دھشت بشكل غریب ، وكان ذلك الحدث اول حالة لتشكیك-

  -:عن ذلك تقول كیلر اقل من ذلك متعة لكیلر كانت حادثھ تشكیل مفھوم عام للماء،
ت الماء الجاري، وبعد ذلك یدي تح مررنا انا والمعلمة عن احدى عیون الماء ، قامت المعلمة بوضع

ھي نفسھا التي تعلمتھا قبل ذلك بفترة   عندھا عرفت ان ھذه الكلمة- ماء-كتبت على یدي كلمة 



 مرتبطة - ماء -والفرق انھ عندھا كانت كلمة  قصیرة، عندما كانت تحمل في یدھا ابریق الماء،
  ٠مة ماءفقد عرفت ماذا یقصد بكل  ام االن- واالبریق- الماء-بالمادتین 

 
 ٠الموضوع حیث اننا لسنا فاقدین للبصر وال صم بكم  یمكن ان تبدو لنا بعیدة عن" كیلر" ان حالة 

معنا وان نقع في نفس الوضع؟ تسألون كیف ؟ مثال ، تندلع الحرب  لكن ھل من الممكن ان یحدث ھذا
ع ، فورا سنقع في ظالم على مسافة ما بحیث ال نموت ، ولكن نفقد البصر والسم وتنفجر قنبلة نوویة

  واذا كان المحیطین بنا یعانون من نفس٠ وسیكون دلیلنا الوحید ھو اللمس ٠مطبق دامس وصمت
  ٠االعراض فأننا سنموت من الجوع والعطش قبل ظھور آثار االشعاعات الممیتھ بوقت كبیر 

 
السطور ال تھدف  واذا جعلت ھذه السطور القارىء یتخیل نفسھ في ظالم وصمت مخیفین، فأن ھذه
  -:الى الى اثارة الخوف عند القارىء،على العكس فأن اثارة ھذه الشعور یھدف

 
البصر والسمع، اللتان  ان یعرف القارىء كم ھو جمیل ان یمتلك ھاتین الحاستین المھمتین -1

عصریین قادریت على استقبال  وبمعیة المقدرة على النطق تتیحان لنا امكانیة ان نصبح افراد
 على ٠االخرین ، وقادرین ، دون توقف المؤثرات من العالم الخارجي، وقادرین على التفاھم مع

یستطیع القارىء تخیل تطور المولود الجدید القادم   فھو أن-: وأما الھدف االخر ٠التعلیم والتطور 
یستطیع العدد غیر المحدود من االشكال واالصوات ، والتي ال  من الظالم والصمت الى عالم فیھ

ھو عجیب تطور الطفل في االشھر االولى عندما یبدأ بالتعرف على العالم  تمییزھا في البدایة، وكم
  ٠بصره وبالتمیز بین االصوات المختلفة المحیطة بھ  الخارجي عبر

 
  : النطق یكتشف مركز" بروكا  " -2

الدماغ كعضو یعمل كعضو  خالل النصف االول من القرن الماضي ، كانت االوساط العلمیة تعتقد ان
التشریح ، فان العالم الفرنسي  واحد وان اجزاءه لھا نفس االھمیة،ونیتجة البحاثھ في علم

فأن خواص الدماغ البشري من  وحسب ھذا العلم" فرتولوجیا" ، وضع اسس علم ال" غال٠ف"
 من فمثال حسب شكل جزء معین ٠الجمجمة) تقعرات وتحدبات( الممكن ان تتحد حسب شكل 

 بالرغم ٠او التدین عند الشخص  ٠الجمجمة یمكن معرفة وجود او عدم وجود االحساس باالمومة
فأنھ سریعا ما سقط ،ومعھ سقطت ایضا  "غوتھ" من اھتمام الكثیرین بھذا العلم ومن بینھم 

ة او الجسم ، أي الربط بین ّالیة الكالم او الكتاب المحاوالت للربط بین اجزاء الدماغ وبین وظائف
وخالل سنھ الف وثمانمائة وواحد وستون اعلن العالم  0 الشم، وبین اجزاء معینة من الدماغ

  من مرضاه فقدا النطق نتیجة جرح أن اثنین" بول بروكان" الفرنسي 
ھاتان الحالتان جعلتا من الممكن القول ان مركز  ٠في الجزء الخلفي للقسم الثالث االیس من الدماغ 

   ونتیجة االثارة الكھربائیة٠وبعد ذلك بعدة سنوات ٠كان محدد من الدماغالنطق یقع في م
 

أن النطق والحركة تابعان الجزاء " ھیتیغ"و " فریتش" اكثر من العالمان  الجزاء دماغ بعض الكالب
 وبالرغم من ان بعض العلماء مازالوا یعتقدون ان وظیفة النطق غیر خاضعة ٠الدماغ محددة من

عند  ي الدماغ، فأنھ من الواضح ان ھذا لھ اھمیة غیر عادیة بالنسبة لوظیفة النطقالنطق ف لمركز
  ٠االنسان 
 

  ما ھو الفرق بین اشارات موریس وبین النطق والكتابة ؟ -
الحاالت الثالث  ھل فكرتم یوما في أن نطقنا او الرسالة التي نكتبھا لھما نفس اشارات موریس ؟ وفي

كتابیة لھا معنى محدد متعارف  ات موریس ، نجد اننا امام اشارات صوتیة او النطق والكتابة واشار-
باالضافة الى جھاز التنفس تعطي بأمر من الدماغ  علیھ، اذ ان االوتار الصوتیة واللسان، والشفاه

  ٠بعضھا البعض تشكل النطق عند االنسان  اصوات مختلفة والتي باتحادھا مع



عند من ال یستطیع حل شیفرتھا تماما مثل ذلك الذي ال  كون مفھومةوكذلك أن اللغة االجنبیة ال ت
شخص یمتلك جھاز لبث ھذه االشارات النطقیة وھي اعضاء   ان كل٠یستطیع حل شیفرة موریس 
: وبتعبیر التقنیة العصریة نقول "  االذنین-استقبال وھو اعضاء السمع النطق ، كما انھ یمتلك جھاز

ة االشارات الملتقطة من جھاز االستقبال ، ویحدد معنى المعلومات بحل شیفر ان الدماغ یقوم
 ، اذ ان عملیة فك الشیفرة التي تجري في دماغنا معقدة وبشكل اكبر بكثیر من عملیة فك المستقبلیة

عندما یقوم   نعتمد تفصیل العملیات التي تتم٠شیفرة النقاط والخطوط ، وتحویلھا الى رسالة عادیة 
الصغیر حتى یبدأ  ّاخر باالستماع، لیعلم القارىء كم من الوقت یمضي على الطفلشخص بالتحدث و

  ٠الخارجي  بفھم ھذه االصوات ومن ثم یقوم بتقلیدھا اذا اراد التعایش مع العالم
 
 

  تطور الكالم عند الطفل
 

رجھا الطفل االسابیع االولى من حیاة الطفل یعتقد ان االصوات التي یخ بالرغم من ان الوالدین خالل
 عن حاجة ما، اال أن ذلك سابق الوانھ، فھذه المناغاة ماھي اال اصوات عفویة، وحتى ماھي اال تعبیر

لقدوم احد  خالل الشھر الثاني والثالث عند ظھور البسمة االولى التي یعبر بھا الطفل عن انفعالھ
یبدأ الطفل بتكوین اصوات  لتالیھافراد االسرة، عندھا یبدأ الطفل بمالحظة الناس حولھ، وفي االشھر ا

اتقان المقدرة على امر عشرات   ان الطفل علیھ٠نطقیة منفصلة ، بنمو مركز تكوین االصوات 
  ٠العضالت التي تشارك في اخراج صوت واحد فقط 

  :من السھل اخراج اصوات مختلفة متتابعة من ّالة موسیقیة خطأ كما ھو الحال لیس
  ، بالنسبة الى البیانو ھذا صحیح، اذ نستطیع بالضغط علىاعضاء النطق عندنا مع -1

   ویشبھ٠معین اخراج صوت معین وھكذا، ولكن االمر لیس بھذه الصورة  مفتاح
  فال تستطیع اخراج الصوت المطلوب) الكمان( عملیة العزف على الكمنجة  بشكل اكبر
  حركة القوس علىموضع االصبع بدقة ، وشدة الضغط على الوتر وكذلك  اال بتمدید
  یعني انھ الخراج صوت من الكمان تشارك ثالثة اجزاء معا، وھي االصبع الوتر، وھذا

  ٠والوتر والقوس
 

  الناس یعتقدون ان بینما عند تشكیل الصوت االنساني تشارك اجزاء اكثر بكثیر، ان -2
  ضي سنتینالطفل یم المقدرة على الكالم تبدو امرا طبیعیا، وھم بذلك لم یحسبوا ان

  من بذل كل كیف یتمكن الطفل٠اواكثر حتى یتسطیع اخراج االصوات بشكل صحیح 
  والمقارنة بین ھذا المجھود المرتبط بالتجربة المستمرة لمختلف االصوات بتكرارھا

  صوت ابیھ وصوت امھ، واي صوت یشبھ الصوت الذي یخرجھ ھو وكیف یربط
   وكیف تتكون٠ التي یشیر الیھا والداهبین االصوات التي یسمعھا وبین االشیاء

  الرابطة في دماغھ بین الكلمة وبین الشيء ؟
 فما ھو ٠عمل ما من قبل الفرد فانھ ال بد من حافز او سبب لذلك علماء النفس یؤكدون انھ لتنفیذ

ب یدفعھ لتعلم النطق رغم الصعوبات التي یواجھھا في ذلك ؟ اعتقد ان السب الحافز عند الطفل الذي
  والخروج من٠والخروج من سجن القناع الحدیدي) انا(الالشعوریة باالنطالق من نطاق ال ھوالرغبة

النطق   والبصر والسمع والقدرة على٠الظلمة والصمت والدخول في عالقة ما مع العالم المحیط بھ
  ٠تعطیة ھذه االمكانیة

لعالم الخارجي ، فعندما استطاعت ان باالتصال مع ا تظھر كم ھي عظیمة ھذه المتعة" كیلر" ان حالة 
اعطاھا قدرة بسیطة جدا بالمقارنة للقدرة التي یمتكلھا البص  تنمي ذاتھا بواسطة اللمس فقط، الذي

  ٠والسمع
 
 
 



  رسالة:البیانو الطریقة الكلیةوالجزئیة وأھمیتھا في تدریس:فاطمة سید القاوقجي (1
  ٠ ١٩٧٢ن كلیة التربیة الموسیقیة جامعة حلوا-ماجستیر

  :أثر التدریب على الطبقة الصوتیة الطفال المرحلة االولى: رشید ابراھیم فاطمة (2
  ٠ ١٩٧١كلیة التربیة الموسیقیة جامعة حلوان  ماجستیر

 
ان الطفل عندما یتقن النطق فانھ یحسن : انھ اقوى من الحافز االول فھو اما الحافز الثاني والذي یبدو

  ان٠ائلة ، ویزید من سلطتھ ویستطیع ابداء رغباتھ وطلبھ تنفیذ حاجاتھافراد الع من وضعھ بین
یساعد على   فالبكاء والصراخ ال٠الكبار حول الطفل یساعدونھ بقدر ما یستطیع التعبیر عن رغباتھ

ان یحاول الطفل اتقان   ولذل فلیس من الغریب٠فھم ما یریده الطفل كما تشاعد كلمات بسیطة معدودة
لغات اجنبیة بنجاح اقل من اللغة  ة، واذا كنا نستغرب من ان الكبار واالطفال یتعلمونالكالم بسرع

وھي ان عند تعلم اللغة االجنبیة نعتقد ذلك الحافز   فال بد من ان نضع ھذه الحقیقة امام اعیننا،٠االم
  ٠تعلمھ لغتھ االم الحیوي الذي یحس بھ الطفل عند

للصغیر تأثیر على المحیطین بھ، ولنتذكر ھذه  ان اتقان الكالم یعیطي: لنعد االن الى الفقرة التي تقول 
اللغة، والذي یفعلھ كل واحد منا بلغ الخامسة عشرة او  جیدا، الن ذلك ال یسري فقط على اتقان

المھم ھو مایحدث بعد ذلك من تطویر السلوب الكالم ، وتطویر  السادسة عشرة من عمره ، وانما
ان تستطیع الكالم كابن الخامسة عشره او ابن السادسة عشرة، فمن  كفيالشخصیة ذاتھا، فال ی

الكالم من جمیع النواحي، ولكي نستطیع التأثیر على االخرین ، نحظى بالنجاح ال  الضروري اتقان فن
اللغة  اتقان اللغة من الناحیة اللغویة، ان ھذا الكتاب یھتم بما علینا تعلمھ اضافة الى یكفي

  ٠وقواعدھا
 

  القردة التي تربت مع طفل صغیر -
في الشھر " دونالد" عملت تجربة ممتعة، عندما كان ابنھم ) وكانالزوج بروفسور ) احدى العائالت

 وتركوھا تنمو مع الطفل) من نوع شمبانزي(من عمره، احضروا الى البیت قردة صغیرة  العاشر
وكانا متشابھان  عبان ،ویأكالن وینامان معاكانا مع بعضھما طلیة الوقت یل) القرد واالنسان( الطفالن 

في " دونالد" تفوقت على  "نموا" القردة٠في اللعب وردود الفعل واالحاسیس، وایضا كانا متحابین 
سمعا وبصرا حادین، وكان تظھر  القفز والتسلق وفتح الجواریر وكانت تمتلك" اشیاء كثیرة مثل 

كان اكثر حبا لالستطالع ،واكثر مقدرة على  فقد" ونالدد" تعلقا وغبرة اكثر، وعلى العكس منھ كان 
" خاصتھ ذلك الشيء الذي ملم تشعر بھ " انا"یشعر بأل تقلید القردة، وفي الشھر الخامس عشرة بدأ

  ٠"نموا
كانت اسرع في اتقان المقدرة " نموا"  في البدایة ٠بینھما كان في اتقان الكالم لكن الفرق الرئیسي

 ر لغویة، وحتى انھا كانت قادرة على اخراج بعض االصوات الدالة على بعضالتقید بأوام على
" استطاع  لكنھا لم تكن قادرة على تكوین مفاھیم عامة لالشیاء مثلما) الخ٠٠٠كاسة( االشیاء مثل 

االشیاء، وبعد ذلك استطاع  في السنة االولى من عمره ، فقد استطاع تعلم اسماء العدید من" دونالد
  ٠عبارات من الكلماتتكوین ال

 عاشا معا في نفس الظروف وتعامل معھما االبوان - القردة واالنسان-الطفلین  والنتیجة انھ بما ان
الواضح في   وكانا یملكان نفس االمكانیات فان ھذه التجربة تؤكد تفوق دماغ االنسان٠الطریقة بنفس

  ٠ان القدرة على النطق وتكوین المفاھیم العامة على دماغ الحیو
 

  " تطور القاموس اللغوي للطفل " -
باستطاعتھ التلفظ بعدة كلمات بسیطة مثل ماما ،  عادة في نھایة السنة االولى من عمرالطفل یكون

الكلمات محل جمل مختلفة، كما انھا تحمل معان مختلفة مثل كلمة،  بابا، دادا، وغالبا ما تحل ھذه
 كما ان الكلمات االولى یتعلمھا" احملیني" او " انا عشطان " او" انا جائع" تعني  ماما فانھا احیانا

  ٠الطفل عادة ما تكون اسماء االشیاء التي یراھا او التي یریھ ایاھا والداه
 



امشي، اقف، اكل ،  وبعد ذلك مباشرة یتعلم االفعال االولى التیي تتعلق بما یفعلھ ، اجلس ،
  ٠الخ ٠٠٠٠اشرب

النعوت مثل ھذه اللعبة صغیرة ، واالخرى كبیرة، او مثل  دأ بتعلم اسماءوباالضافة الى ذلك فانھ یب
  ٠البرتقالة تؤكل  ھذه اللعبھ لیست لالكل ، ھذه

البدایة اال انھ بعد ذلك یزداد التسارع  وبالرغم من ان الكلمات التي یتعلمھا الطفل تزداد ببطء في
اثناءاختباراتھ على عدد من االطفال لمعرفة التالیة  بشكل ھائل ، حصل العالم سمیث على المعلومات

  ٠ أي لمعرفة عدد الكلمات التي یستعملونھا٠بھ  حجم القاموس اللغوي الذي یتمتعون
  المختبرین متوسط عدد الكلمات عمر الطفل بالسنھ عدد االطفال

2 25 272  
3 20 896  
4 26 1540  
5 32 1860  
6 9 2562  

 
 

ھو اصغر بكثیر من القاموس السلبي ) المستعملة عدد الكلمات ( مع العلم ان القاموس الفعال
  ٠والكلمات التي یفھم الشخص معناھا

  كیف یتم تخطیط الدماغ البشري -
العالمان الكندیان كیفیة تخطیط مركز الكالم في الدماغ  في كتابھم عن آلیة النطق والدماغ شرح

عرف عالقة ھذا المركز بالنطق ،اثناء احدى الجمعیات المفتوحة لن فدعونا ندخل معھم في احدى
وفي حالة التخدیر الموضعي كان المریض قادرا على النطق مما ساعد  -  التجارب-العملیات 

مركز النطق ، وعند استعمال التأثیر الكھربائي على اجزاء محددة من الدماغ  الجراحین على تحدید
  وعند اصابة التیار الكھربائي مركز٠ة معینة وعلى الرغم منھ مضطرا الى ابداء حرك كان المریض

  النطق لوحظ اما تدھور النطق او
 فلم یكن عنده أي علم بان التیار ٠الجراحة تحسنھ، اما المریض الذي كان مستلقیا على سریر

وباستغراب صرح بانھ ال یستطیع ایجاد الكلمة المناسبة  الكھربائي قد اصاب مركز النطق ، لكنھ فجأة
بصعوبة ان یتكلم ، وكان یوضح بحركات یدیھ ماذا یرید ان یقول ، عند   من انھ كان یحاولبالرغم

 الكھربائي استعاد قدرتھ على النطق ، واستطاع ان ینطق الكلمة التي كان یبحث عنھا كل ابتعاد التیار
ة النطق في عملی ھذا یدل على انھ وباستعمال التیار الكھربائي نستطیع تحدید االجزاء المؤثرة على

  ٠الدماغ 
بالنطق او بالكتابة، فكان الباحث یجلس الى  اثناء التجارب كان یتم اختبار عدة عملیات متعلقة

وفي اللحظة التي ) ٠٠٠مثل ھذا فارب، ھذا كلب( تسمتھا المریض ، ویریھ بعض الصور ویطلب منھ
ھربائي ، وبنفس الوقت كان یطلب تحدید الموضع الذي اصابھ التیار الك یالحظ فیھا اختالل النطق یتم

او یكتب او یقرأ وكان یالحظ ان تأثیر التیار الكھربائي یسبب اضطرابات متعددة  من المریض ان یعد
الى الرقم  وبعد ذلك یعود) ٢٠(الى الرقم ) ٦(فمثال عند عملیة العد كان المریض یقفز من الرقم  ،
وانما قال بدال ) مشط) المریض قادرا على تذكر كلمة اما بالنسبة الى تسمیة االشیاء فلم یكن ٠) ٩(

الكھربائي على منطقة اخرى من   وفي حالة التأثیر٠ ذلك الشيء الذي نمشط بھ شعرنا ٠٠عنھا
المریض تذكر شيء كان قد حصل منذ   لم ینتج أي اضطراب بل على العكس فقد استطاع٠الدماغ 

ان تصبح دائمة في بعض الحاالت المرضیة  یمكنھا ان كل ھذه االضطرابات والتحسنات ٠مدة طویلة 
٠  

 
  العالقة بین النطق والتفكیر -

التفكیر فانھ توجد  ان قاموس الطفل اللغوي یتسع حسب تطور قدرتھ على التفكیر، وبالنسبة لعملیات



  ٠من الذاكرة  ھناك نظریات عدة، احدى تلك النظریات تؤكد انھ یوجد ثالثة انواع
  التیار الكھربائي رة الخبرة او ذاكرة الذكریات حیث انھا عند تسلیطاالولى ذاك (1

  ٠معھ  على جزء معین من الدماغ فجأة یتذكر المریض حادثة قدیمة حصلت
  احد االطفال: الذاكرة  ولنعطي مثاال لتفھم ماھیة ھذه: الذاكرة الثانیة ھي ذاكرة المفاھیم  (2

  انواعا مختلفة من بعد ذلك یرى) دیرال ا(یرى في الحقل احدى انواع الفراشات 
  كان ھذا الطفل في الفراشات ثم یرى في كتاب مصور انواع اخرى من الفراشات ، واذا

  االن بدأ وبالتدریج ربط فانھ) ادیرال ( البدایة قد ربط بین كلمة فراشة وبین النوع 
  ارة عن مفھومفراشة عب  وبھذا تصبح كلمة٠انواع اخرى من الفراشات بكلمة فراشة

  كلمة فراشة فانھ ال یظھر  وعندما یذكر احدھم امام ھذا الطفل٠لجمیع انواع الفراشات
  الفراشات وانما یظھر في او شكل أي نوع آخر من) ادیرال ( في مخیلتھ شكل الفراشة

  ٠الثالثة  اما الذاكرة٠مخیلتھ الشكل العام لمفھوم الفراشة
  عالمتة قویة بین السنین ونتیجة للتكرار المستمر تظھرالذاكرة اللغویة فمع مرور  (3

  فان ذلك ال یتم المفاھیم والكلمات فعندما یتخیل احدنا المفھوم العام للشجرة ،
  ٠اال باالرتباط بكلمة شجرة 

 
الطفولة المبكرة ینمو التفكیر بشكل مواز لنمو النطق ، فالطفل یتعلم التفكیر  یجب ان نالحظ انھ ومنذ

 أي ان یدخل ضمن المفاھیم عامة اشیاء كثیرة لھا خصائص متشابھة، ھذه القدرة على رد،المج
بشكل وثیق  التفكیر المجرد ھي التي تمیز االنسان عن الحیوان، فكما ھو واضح فان التفكیر مرتبط

ة یمكن التفكیر او بطریق بالقدرة على النطق ، حتى ان بعض المختصین یعتبرون انھ بدون الكالم ال
  ٠اخرى فانھ التفكیر ھو كالم خافت مع النفس 

یحصل االنسان على معلوما وخبرات جدیدة من خالل احتكاكھ بالوسط المحیط بقدر ما  وبقدر مع ما
  ٠حیاتھ النفسیة غنیة  تكون

وللمرة االولى بدأ بالمقارنة بین وظائف االجھزة   تكمن في انھ- السیبرنیتكا-ان الفائدة العظمى لعلم 
البشري ، وبین وظائف االّالت ، ثم ظھرت االالت االلكترونیة ، والیوم  لبیولوجیة المعقدة مثل الدماغا

 وسوف نستفید من ھذه المقارنة ٠حیث غالبا ما نقارب وظائف اآلالت بالدماغ اصبح على العكس
 ٠ آلة مفكرة الطفل ، حیث یكون دماغھ عبارة عن مادة خام یتنج عنھا خالل التطور اعقد عند والدة

یتم االتصال بین  في لحظة الوالدة اكثر العملیات المعقدة التي تمیز التفكیر ال تكون موجودة، وبعد ان
النطق ، وتكوین المفاھیم العامة  ھذا المولود الجدید وبین العالم الخارجي ، وبعد ان تنمو قدرتھ على

مم لّالالت الحاسبة االلكترونیة ان یصنعھا مص الكثیر من الروابط الى درجة من التعقید الیستطیع أي
  0 في مثل ھذا الحجم الصغیر لدماغ االنسان

 اعتقد ان ٠العادي  لو سألنا ما ھو الفرق بین العالم الحاصل على جائزة نوبل مثال وبین االنسان
 المعلومات روابط بین الكم الھائل من بلغة التكنیك فان ھذا العالم یمتلك في رأسھ: الفرق ھو كالتالي

المعروف ان ھناك بعض االفراد الذین یمتلكون  اكثر باآلف المرات من االنسان العادي ، ایضا من
والتعامل ویمتلكون مخزونا البأس بھ من االفكار ، لكنھم ال  قدرة جیدة على االستدالل او االستنتاج

كسولین او النھم ال  ون او النھمبما یلزمھا من المعلومات فقط النھم ال مبال یمْالون ّالتھم المفكرة
الجیل   ان ھذا یشبھ تقریبا آلة الكترونیة من٠بین مما یمنع قدراتھم العلقلیة على التطور  استمرار

بحل عملیات بسیطة مثل  الثالث قادرة على التعامل مع اعقد العملیات الریاضیة ثم تقوم باالیعاز لھا
التخیل كم من الخسارة التي یتكبدھا  دا فیھا، بامكانناالجمع والطرح، بعد ادخال معلومات فقیرة ج

نفس الشيء یمكن ان یقال عن الدماغ البشري  ٠المجتمع عند استعمال مثل ھذه اآللة بھذا الشكل 
  ٠عند االمكانیات الھائلة المتاحة لدیھ 

ا سیتضح وكم یبدو ان القارىء بدأ یشعر أن المؤلف قد انحرف عن العنوان الرئیسي للكتاب، لكن
الحاسبة لكي تخدمنا  فیما بعد سیجد القارىء ان ذلك لیس ھكذا، فالشىء الرئیسي الضروري اآللة

  ٠بالشكل المطلوب ھو لغة اّاللة المتطورة 
 من تطویر اآلالت الحاسبة اصبح تطور لغة البرمجة اھم بكثیر من تكنولوجیة اآللة في الفترة الحالیة

  ٠ فان ذلك ینطبق على االنسان  وبنفس الشكل٠الحاسبة نفسھا 



في عالقة وطیدة مع نوعیة التفكیر، وتفوق االنسان على بقیة المخلوقات یكمن  نعید ونكرر ان الكالم
 على التعامل مع االشارات والرموز، واستقبال االنسان للمؤثرات الخارجیة فقط لن یكون في قدرتھ

 ٠اثناء تفكیره  برموز لغویة والتعامل بھذه الرموزلھ أي معنى اذا لم یستطیع تكوین مفاھیم وربطھا 
 

االسماء لیس لالدوات  ان رفع مستوى التفكیر غیر ممكن دون توسیع منظمة الرموز أي رموز
 وانشاء مفاھیم عامة محددة ٠الجدیدة  الجدیدة التي یقدمھا لنا العلم والتكنولوجیا وانما للظواھر

  ٠جدیدة ایضا
 

البشریة بشيء مثلما خدمھا بتبادل وتزاوج االفكار الذي أصبح ممكنا  م ویلز لم یخد-كتیب ف 
 الكالم ، وبمعنى آخر فان علمیة التربیة لیست بأكثر من المقدرة على الربط المتبادل بمساعدة رموز

الفطري الھمیة  بین المروز، وبالرغم من ان بعض القراء یعتقدون ان المؤلف بدأ یبالغ في التوضیح
من أبسط العملیات الریاضیة   التفكیر البشري ، اال ان لتوضیح تلك االھمیة سنعطي مثالینالرموز في

   حاولو ان تقوموا بالعملیات التالیھ٠كالجمع والضرب 
+ XC111 X11 X XIV =?  

VIV  
X XIX  
  المجموع

ز باالرقام عملیة الجمع والضرب بواسطة االرقام الرومانیة، اكتبوا ھذه الرمو وبعد ان ترھقوا من
  وستكونو مصدقین انھ عندما تكون الرموز على مستوى ارقى تكون العملیات الذھینة أسھل العربیة

93 12x14 ?  
54  
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  المجموع
 

آخر یظھر مدى تأثیر الرموز في مجال العالقات بین الناس ، في حین انھ عندما  دعونا نالحظ مثاال
 ق الكالم، او عن طریق الكتابة بنفس السھولة فان في بعضتداول المعلومات عن طری نستطیع

الكتابة  البلدان یكون تداول المعلومات عن طریق الكتابة من الصعوبة بمكان نتیجة صعوبة رموز
االخرى ، ولیس  كالصین مثال، وكما ھو معروف عن كل كلمة برمز محدد مختلف عن بقیة الكلمات

تقدم عن طریق الكالم  االف الرموز، ولذلك فالمعلومات ھناكمن السھل تعلم الف رمز فما بالك ب
على اجھزة التسجیل لتداول الخطب  بالدرجة االولى ، ومن الممتع المالحظ باالقبال الزائد من الصین

  ٠والنشرات السیاسیة لقادتھا او غیر ذلك عوضا عن الكتب
 

  "االطفال الذئبھ" مصیر  -
اللذان وحسب االسطورة رعتھا " رم" و "رومل " االخوة رومامعروفة تلك االسطورة عن مؤسسي 
ھذه االسطورة النھ یبدو لھم انھ من غیر المعقول ان ترعى ذئبة  ذئبة معظم الناس یشكون في صحة

ھذه الجزء من االسطورة معقول وممكن وغیر معقول والتاریخ فیھ العدید من   لكن٠اطفاال بشریین 
  اما الشيء غیر٠ین ورضعوا من ذئبة واعتنت بھم وعاشوا بین الذئاب الطفال كانوا مفقود الحاالت

وقادة نجحوا  كانوا ابطاال" رم"و"رومل"المعقول في ھذه االسطورة والذي لم یھتم بھ الناس ھو ان 
الكالم ال یتطابق مع كون  في تأسییس روما، والتي منھا انطلقت اعظم االمبراطوریات العالمیة، وھذا

الحاالت المسجلة في التاریخ عن  قد رضعو من ذئبة وعاشوا مع الذئاب، فكل” مر“و ” رومل“
السنوات االولى من حیاتھم مع الذئبة بقوا  االطفال الذئبة تظھر ان ھؤالء االطفال اللذین امضوا

  ٠علیھ في بدایة عمرھم متخلفین ، ولم یستطیعوا تعویض مالم یحصلوا
قامت " سینج" المبشر الكاھن الھندي   فحسب معلومات من١٩٩٤احدى ھذه الحاالت كانت في عام 



الذئبات ، وق تم االمساك بواسطة الشكبة بذئبین  مجموعة من الصیادین بغارة قتلت فیھا احدى
" كانت طفلة عمرھا حوالي السنة والنصف ، واعطین اسم  صغار ، وطفلین ذئبة ، االصغر فیھما

وكان االعتقاد في ان " كماال" واعطي اسم ٠ي الثانیة من عمرهحوال اما االكبر فكان طفال في" آماال
  ٠الذئاب منذ الشھر السادس من عمره  كل منھما قد عاش مع

 
 وكانوا یركضون على اربعة ٠متالئمین تماما مع مجتمع الذئاب وأظھرت حركات الطفلین انھما كانا

یركضون على اربعة االجل بسرعة ایدیھم واكتافھم كارجل ، وكانوا  ارجل، حیث كانوا یستخدمون
 سینج ٠وفي شھر تشرین الثاني سنة الف وتسعمائة وعشرین ٠االمساك بھم  بحیث كان من الصعب
وھناك بدأوا وبشكل منظم بتعلیمھم وتدریبھم ، ولكن " مینابور"میتم في مدینة  وضع الطفلین في

 طفال حاول" كماال" حیوانیة وعض كانا یرتعبان من الناس ، ویأكلون من الصحون بطریقة  الطفلین
ویبحثان عن  االقتراب منھ ، وكانوا محافظین على العادات الذئبیة ، فكانھما ینامان في النھار ،

الصغیرة ، اكثر من " ّاماال "  ولوحظ تقدما في تدریب٠الطعام في اللیل، وكثیرا ما عووا كالذئاب 
فكان یتم ببطء " كماال " اما تدریب  المیتم،اال انھا ماتت قبل مضي سنة علیھما في " كماال"

وفي السنتین التالیتن استطاع استعمال ست  وبصعوبة، وبعد سنتین استطاع ان یلفظ اول كلمة ،
أي كان في السادسة عشرة من عمره، بدأ باستعمال  كلمات ، وبعد ان اتم ثماني سنوات في المیتم
ین بعد مرور ثالث سنوات، اما المشي فقد على قدم عبارات قصیرة بسیطة، واستطاع الوقوف

 وقد ضم الى مجموعة من االطفال ، وكان قادرا ٠سنوات استطاعھ بدون مساعدة بعد مرور ست
وھو في السابعة عشره من عمره أي بعد مضي " كماال" مات  على القیام بخدمات بسیطة جدا، وق

  وھناك حاالت٠المیتم تسع سنوات علیھ في
 

الطفل لكي یصبح كائنا بشریا حقیقیا فمن   االطفال الذئبة ، وتظھر ھذه الحاالت اناخرى مذكورة عن
قادرا على تشرب قیمة وعاداتھ واالھم من ذلك لكي  الضروري ان یتم في مجتمع بشري لكي یكون

  ٠سینقلب الى مستوى الحیوان   وبعكس ذلك فانھ٠یستطیع تعلم الكالم
 

  ي مستوى القرودلو لم نستطیع الكالم الصبحنا ف -
مركز النطق  نستطیع ودون مبالغة انھ بدون جھاز للكالم قادر على اخراج االصوات ، ودون وجود

كلمات، وتجمیع الكلمات  وتجمیعھا لتصبح) الحروف(في الدماغ القادر على قیادة اخراج االصوات
 الن ٠توى القرود ستبقى عند مس لتصبح جمل ، نستطیع التأكید انھ دون ذلك كلھ، فان البشریة

امثالھ، والتعلم منھم ، واالستفادة لیس فقط من  الكالم ھو الذي اعطى االنسان امكانیة التواصل مع
 وانما من تجارب وعلم االجیال السابقة، ٠اللحظة حولھ  تجارب الناس الذین یعیشون في ھذه

  ٠والشعوب البعیدة عنھ
تطور   آالف سنھ ، ان ظھور الكتبة ساعد كثیرا علىاآلثار المكتوبة مضى علیھا اكثر من ستھ اقدم

فقط، وكانت تحفظ  الحضارة ، الن االفكار التي كانت ولغایة ذلك الوقت یعبر عنھا بواسطة الكالم
والحضارة البشریتین في  لوقت اطول ، فوق الحجارة وااللواح الطینییة، والورق حیث ان الثقافة

المتجمعة عبر كل ھذه السنین من   من المعلومات االنسانیةالعصر الحالي ترتكز على مخزون ھائل
  ٠عمر البشریھ

الموضوعات التي یبحثھا ھذا الكتاب ؟ انني احیانا اتذكر   ھل فكرت یوما في-عزیزي القارىء 
نضوجي حول طول االمواج التي تلتقطھا االذن البشریة، والعین البشریة،  االفكار التي ظھرت في ایام

  وكم ھي ضیئلة تلك االمواج التي نستطیع٠مواج االخرى المنتشرة في الفضاء اال وحول طول
بنا بحائط  التقاطھا بالنسبة لبقیة االمواج االخرى، وكنت اتخیل اننا محجوبون عن العالم المحیث

الثانیة تدخل موجات  ھائل، ال یوجد فیھ سوى فتحیتین ، عبر االولى تدخل موجات البصر ، وعبر
  ٠السمع 
 

نستطیع التقاطھا ، وكیف كان سیدو العالم المحیط لو كان  وكنت افكر في الكمیة الھائلة لالمواج التي
 عندھا ربما لن ٠فتحات اخرى تمكننا من استقبال امواج باطوال اخرى  في ھذا الحائط الذي یفصلنا



  ٠ول امواج الدماغ عبر اللسان ، الن قراءة االفكار ستكون كافیة اذا ضبطنا ط یكون داعي للتفاھم
قبل وان  الھدف من الصفحات السابقة كان دعوة للقارىء للتفكیر في قضایا ربما لم یفكر فیھا من ان

لھ المعلومات  یعرف ان االنسان كان سیعیش في ظالم وصمت رھیبین لو لم توجد عنده حواس تقدم
ھي اقل قدرة على ) الذوق  ،اللمس ، الشم(  ان ثالثا من حواسنا الخمسة٠عن العالم المحیط بھ 

الحاستان مریحاان بشكل عجیب في التعامل  االتصال مع العالم الخارجي من السمع والبصر، فھاتان
  -: بین الناس السباب عدة منھا

  تسقبل المؤثرات القادمة من مسافة بعیدة بعكس اللمس او الذوق مثال انھا -1
  ٠مسھ لھا تتعامالن اال مع المؤثرات المال اللتان ال

  بین المؤثرات فاالذن مثال قادرة على التمییز بین تملك االمكانیة على التمییز الدقیق -2
  ٠االصوات المختلفة 

  تملك القدرة على التعامل مع المؤثرات المنقولة آلیا ، فاالذن قادرة على التعامل -3
  ٠مع الرادیو كما ان العین قادرة على التعامل مع التلفاز 

  الملتقطة عبر االذن او العین یمكن تثبیتھا بواسطة آلة التسجیل او ّالة المؤثرات -4
  اما الحواس االخرى فال تسمح بھذه االمكانیات ولو اعتمد االنسان التصویر

  تثبت ھذا" كیلر" وصل الى ما وصل الیھ من تطور عقلي، وحالتي  علیھا فقط لما
  ٠الكالم 

  خاصتھ محبوس في" أنا"  تذكیرا للقارىء بأن أل الغرض من ھذا الفصل كان ان
  بشكل یشبھ الحلزون في صدفتھ ، وان حواسھ ھي المنقذ الوحیــد جمجمتھ

  وھو ان  ان قدرة االنسان على النطق تسمح لھ بأھم شيء٠المحیط لالتصال بالعالم
  قاتالناس االخرین ، وان یتطور بحیث یعلو على بقیة المخلو یدخل في عالقتھ مع

  ٠في ھذه االرض 
 

  رسالة:البیانو الطریقة الكلیةوالجزئیة وأھمیتھا في تدریس:فاطمة سید القاوقجي (1
  ٠ ١٩٧٢كلیة التربیة الموسیقیة جامعة حلوان -ماجستیر

  :أثر التدریب على الطبقة الصوتیة الطفال المرحلة االولى: رشید ابراھیم فاطمة (2
 ١٩٧١قیة جامعة حلوان كلیة التربیة الموسی ماجستیر

 
 

  الفصل الثالث
 

  مھارة الكالم ورضى االنسان
 

  :مقیاس رضى الفرد ھو بروزه في المجتمع -
 

حاجات الفرد او عدمھا، سعادتھ او تعاستھ في اغلب الحاالت تعتمد على  ھل فكرتم یوما في ان اشباع
تطور الطفل وكان ھدفھ ان یستطیع االفراد؟ في الفصل السابق تطرقنا الى موضوع  العالقات ما بین

وكل   ورعایة افراد العائلة ،٠وان یتقن عادات وتقالید المحطین بھ لیكسب اھتمامھم وحبھم النطق
العائلة ، وبعد  ھذا عبارة عن صراع من اجل تحقیق الذات داخل المجتمع مبتدأ بالخلیة االولى وھي

  ٠البشریة  ي شتى التجمعاتذلك في المدرسة ، ثم بین االصدقاء وفي العمل، وف
االخرین لھ، والموقع  ان نجاح الطفل او الشاب او الرجل في أي تجمع بشري كان یكمن في تقدیر

الحصول على قدر من االھتمام ،   في مجال البیت یرغب الطفل في٠الذي یتخذه في ھذه التجمعات
 امام كل االخرین، نحن نعلم كیف ٠االمور وان یحظى بمحبة المجتمع وان تكون لھ االولویة في جمیع

 ٠اخت، حیث سنصب علیھ اھتمام ورعایة وحب افراد العائلة ینفعل المولود االول عند والدة اخ لھ او
 ونفس الوضع في حدیقة ٠المفاجىء للموقع االول عند الطفل االول  وكم یثیر من غیرة ھذه الفقدان

جمع االكبر، ویحاول ایضا الظھور في تنافسھ مع الطفل الحصول على اھتمام الت المدرسة حیث یحاول



  ٠االخرین 
 

ففي العمل مثال عدا  ٠ان النجاح والفشل في العالقات االنسانیة یصاحبان الفرد من المھد الى اللحد
القدرة على اقامة وادامة  عن اجادتھ العمل ھناك عامل آخر یلعب دورا مھما وھو القدر او عدم

  ٠مع الجنس االخر   ، وینطبق ھذه الكالم على العالقةعالقات جیدة مع االخرین
خارجھ، وبعضھم الینجح في ذلك  ان بعض الناس ینجح في اقامة عالقات جمیلة سواء في البیت او

انشاء عالقات جیدة، وان یحققوا ذاتھم في   كیف یمكن للبعض ومنذ الصغر ان یكونوا قادرین على٠
او العمل ، بینما البعض االخر ال یستطیع ذلك ، ھل  و المدرسةالتجمعات البشریة سواء في البیت ا

  ٠السبب ان ھذه االمكانیة وراثیة
فرد یمكنھ اكتساب  ال شك انھ یمكن القول ان البعض یولد معھ ھذه االمكانیة، لكن من المؤكد ان كل

  ٠یھا بالوراثةالذي حصل عل ھذه القدرة من خالل التربیة الذاتیة، وبنفس النجاح الذي ینالھ ذلك
ناجحة مع االخرین ھو المھارة في اجادة  ان أھم عامل في تنمیة ھذه القدرة على اقامة عالقات

یكفي ان نجید اللغة من حیث القواعد والبالغة، بل   فكما سبق واشرنا في الفصل السابق ال٠الكالم
 ممتعة، وان نستطیع من جمیع نواحیھ، ان نتكلم بطریقة من الضروري امتالك مھارة فن الحدیث

نتحدث بشكل لبق، وان نكون قادرین احیانا على اقناع اآلخرین واحیانا   وان٠التأثیر خالل حدیثنا 
السرور الى قلوبھم، ان نستطیع شرح العمل الذي نقوم بھ والدفاع عنھ وا ن نكون  على ادخال

وجھة  والكبار، مع من لھم نفسعلى التحدث مع الذین نعرفھم والذین ال نعرفھم ومع الشباب  قادرین
  نظرنا،ومع الذین یخالفونا وجھة النظر، مع ذوي المراكز العالیة

 
 نمتلك القدرة على التحدث مع مجموعة او مجموعتین واحیانا امام جمھور كبیر وباختصار یجب ان

ال ھذا مج ان نستطیع كسب االخرین من خالل الحدیث، كل ھذه النواحي التابعة لفن الحدیث ستكون
  ٠الكتاب
 

  : االنسان كائن اجتماعي -
تراقبون طفال صغیرا؟ منذ الشھر الثالث من عمره وعندما یبدأ الطفل   ھا أنتم٠ھل الحظتم ذلك 
المحیط، ویقابل افراد العائلة باالبتسامة، یبدأ ھذه الشعور بالظھور، فالطفل یبحث  االحساس بالوسیط

ان   یكلمھ االخرون ، ببساطة ال یحب ان یكون ویحدا، ویجبالمجتمع في امھ وابیھ، یرغب ان عن
  ٠یلعب االخرین معھ ویھتموا بھ 

یؤدي ذلك باالم المتعبة الى الضیق من ھذه الرغبات  ومع مرور االیام یقوى ھذا الشعور ،وغالبا ما
  ویبدأ بقذف االخرین باسئلتھ ؟ ثم ماذا یحصل حین یتعلم الكالم

نھاره یقضیھ في التحدث مع افراد عائلتھ  لالنسان یتجلى في ان معظمان الطابع االجتماعي 
المعایشة الیومیة المستمرة، فاننا نعتاد على اقربائنا،  واصدقائھ ومناقشى امور العمل ، ومن خالل

 فمن خالل الحدیث یستطیع الفرد التأثیر ٠ونحظى بالتأثیر على االخرین وتتوثق عالقتنا االجتماعیة،
 المجموعة التي ینتمي الیھا ، ومن جھة اخرى فان ھذه المجموعة تؤثر على افرادھا ، ان على افراد

العالقات االنسانیة  الحیاة البشریة عبارة عن التعایش مع االخرین ، وبدون ھذا التعایش ، وبدون ھذه
 في التعارف االفراد اللذین یرغبون سیكون االنسان تعیسا، ویكفینا ان نقرأ في الجرائد اعالنات بعض

قرأت قصة عن شخص كان یذھب الى عملھ كل یوم،  مع االخرین فقط الن الوحدة تعذبھم ، اذكر انني
لم یكن مستعجال، وفي احد الشوارع الفرعیة،فتح احد  وفي احدى المرات ذھب من طریق آخر النھ

یما اذا كان سیمر عن الوقت ، ثم بدأت بالتحدث معھ، وسألتھ ف االبواب وظھرت امرأة عجوز وسألتھ
وفي االیام التالیة كان یمر من نفس الشارع ، وكانت العجوز تنتظره،  ٠مرة اخرى من ھذه الشارع

 وحدث انھ لم یتمكن من المرور مھ ھذا الشارع لفترة من ٠وتبدأ بالحدیث معھ  وتسألھ عن الساعة
ون اثاثا من ذلك البیت وعندما عاد ومر من ھذا الشارع من جدید وجد بعض االشخاص یخرج الوقت
وعندما سأل عن السبب عرف ان العجوز ماتت، وأكثر شيء أدھشھ ھو ان عدة ساعات كانت  ،

كانت  االشیاء التي اخرجت من البیت ، عندھا عرف ان العجوز كانت تعلم الوقت بدقة لكنھا ضمن
  ٠ةتسألھ عن الوقت فقط لتتمكن من التحدث مع أي شخص للخروج من عزلتھا القاتل

اضطرابا في  ان الناس معتادون على المجتمع ، وعندما یصبحون فجأة وحیدون فأن ذلك یسبب



وضعضوا في  حالتھم النفسیة، عند اجراء االختبار على مجموعة من خمس وثمانین شخصا
بعضھم حبوط القدرة   لوحظ عند٠) جزیرة بالقرب من القطب المتجمد الجنوبي) ( االنتاركتیكا"

  ٠تشتت الذاكرة واالنتباه والتركیز العقلیة، و
 اختبارات تھدف الى معرفة مدى تأثیر الفقدان الكامل للمؤثرات القادمة بشكل طبیعي عن وقد جرت

اثناء ھذه  طریق البصر واللمس والسمع من الوسط المحیط، ھذه التجارب قادھا علماء نفس كندیون
صغیرة، عازلة للصوت  لى اسرة مریحة في غرفةاالختبارات قاموا متطوعو من الطالب باالستلقاء ع

وكانت اكفھم مغطاة بالكفوف،  وكانت توضع على اعینھم نظارات ال تسمح لھم برؤیة وجوه اخرین ،
الضروري كتناول الطعام والذھاب الى دورة  واآلذنھم مشحوة بالمطاط، وباستثناء الوقت القصیر

ا، بعد عدة ساعات كانوا عاجزین عن التركیز وكان الملل شیئ المیاه، فانھم كانوا یستلقون وال یفعلون
  یحلمون بان تقدم لھم بعض یزداد باستمرار،وكانوا

 
 
معلقة بالقرب من افواھھم، وعندما قدمت الیھم  المسائل لیقوموا بحلھا، واعالن ذلك عبر سماعات

ى ان قدرتھم على حل ابسط الرغبة في االھتمام بھا باالضافة ال أخیرا ھذه المسائل كانوا قد فقدوا
 بعد انھاء التجربة، ٠بشكل غریب ، واستمرت ھذه الحالة حوال نسف النھار المسائل كانت ضعیفة

 انھ كان مدفوعا لھم بشكل سخي ، اال ان غالبیتھم لم یستطیعوا االستمرار في ھذه وبالرغم من
الھلوسة وتشتت  لفترة اطول اعراض وقد ظھر عند اولئك الذین استمروا ٠العزلة اكثر من ثالثة ایام 

في حال منع حواسھ من  في التفكیر، ان ھذا االختبار اثبت مقدار االثر الذي یحدث على االنسان
  ٠استقبال المؤثرات من الوسط المحیط 

  یستطیع حل مشاكلھ بسھولة أكبر من یجید التحدث -
ل طلق اللسان یتعامل بسھولة أكثر ان الطف من خبرتنا عن االطفال في البیت او في الروضة نعرف

یستطیع التحدث بشكل جید ، كما انك تجد بعض  مع مختلف المسائل الصعبة ، من ذلك الذي ال
بالرغم من ضعف معلوماتھ فقط، ألن یستطیع التحدث  االطفال یستطیع اجتیاز االمتحان المدرسي

طفال نجد ان بعضھم یحتل موقعا  وخالل لعب اال-األستاذ   مما ترك انطباعا حسنا عند٠بشكل جید
النھم صموتین ، وفي البیت كما ھو في أي مجموعة بشریھ یدب  قیادیا في حین یطرد البعض فقط

الزوجان قادرین على التحدث بشكل متعقل حول المواضیع المختلف علیھا،  الخالف احیانا، فاذا كان
المشاكل بالصراح او بالصمت حیث یتخطون ھذه المشاكل بشكل أسھل من حل ھذه  فانھ سرعان ما

  ٠المشاكل عندھا  تكبر
 

  : لماذا یصبح بعض الناس وحیدون -
 

بشكل غیر عادي عند أغلبیة الناس ، ویجب ان نضع في حسابنا ان ھذه الوحدة قد  ان الوحدة صعبة
  ، فالشخص كبیر السن المستلقي على فراش المرض٠بسببنا، او السباب أخرى النتحكم بھا  تكون

اآلخرین ،   في انھ ال یستطیع اقامة أي اتصال مع٠ال یستطیع الحركة اال بصعوبة كبیرة ، لیس میتا
مذنیبن في حدوث ھذه الوحدة  كما كان قادرا ایام الشباب، ومع ذلك فان علینا ان نتساءل فیما اذا كنا

٠  
جبھم كاالخرین، علیھ ان یحبونھ، وانھ ال یع ان كل شخص یشعر بأنھ وحید، او یعتقد أن الناس ال

تبادل للمنافع، وحتى في حال تعامل أثنین من الناس فقط،  یعرف ان التعامل بین الناس ھو عبارة عن
 وعندما یستفید من ھذا التعامل او ٠یساھم بقدر ما في ھذا التعامل  فأن على كل واحد منھما ان

قفد الطرف اآلخر االھتمام بھذا فقط، فانھ من الطبیعي ومع مرور الزمن ی التعایش طرف واحد
  ولكن علینا ان نعرف ان الفائدة المتوخاة من التعامل مع اآلخرین لن تكون٠التعایش  التعامل وھذا

الممكن أن  مادیة بالضرورة ، فنحن نقیم عالقة مع احدھم النھ یجید التحدث مثال، ومع آخر ألنھ من
االمر متعلقا بالجنس   بمظھر مریح خصوصا اذا كاننتعلم منھ معلومات مھمة، ومع ثالث النھ یتمتع

ومع خامس النھ شخص ذو خبرة  االخر، ومع رابع مثال النھ شخص متفائل یثیر الحماس والعزیمة
  الخ٠٠٠یساعدنا على تخطي بعض الموافق الصعبة 

  مناخرى فان ھناك اشخاص ال یقدمون أي شيء اثناء تعاملھم مع االخرین وانما باالخذ ومن جھة



 ٠ما   اذ تطلب خدمة٠ لنصور مثال احدى الجارات التي تأتي دائما لتستعیرشیئا٠االخرین دائما
المرأة وأمثالھا لن   ومن الواضح ان ھذة٠وعندما نطلب منھا شیئا ما تراھا تعتذر عن ذلك وببرود

  یحظان باالعجاب من االخرین ،وسیحاول
 

  ، والغریب ان ھذ النوع من الناس ال یحاول معرفة لماذاعالقتھم بھا الى الحد االدنى الجمیع تحدید
  ٠اصبح االخرون ینفرون منھم ولماذ یقطعون عالقتھم بھم 

اصدقائھم او احترام معارفھم ، النھم غیر لبقین وعالقتھم مع اآلخرین  نوع آخر من الناس یفقدون
  احدى معارفھا حتى تبدأ بقولاحدى النساء التي ما ان تقابل: ومثال على ھذا النوع  غیر مریحة،

سمعت " او  ٠انك اصبحت اكثر سمنة منذ ان قابلتك للمرة االخیرة : عزیزتي : اشیاء ال تریحھا مثل 
  ولماذا ؟  أو ھل صحیح ان زوجك لم یعد مدیرا٠٠٠ان ابنك قد رسب في الثانویة العامة

الحسودین والغیورین  لذي یضمان ھذا النوع من االشخاص غیر المرغوب فیھم من قبل اآلخرین وا
باآلخرین، كل أولئك غالبا ما یكونوا  والنمامین، وأولئك اللذین بیمتعھم عمل المقالب واالستھزاء

ویشعرون بالسعادة عندما یكونوا قادرین على امتاع  قادرین على الكالم وبشكل افضل من االخرین
ھذا یشعرون تدریجیا بأن اآلخرین یبتعدون انھم وبالرغم من كل  واضحاك اآلخرین في جلسة ما ، اال

أنھم خالل الجلسة یبدأون باضحاك الجساء على واحد منھم، ثم على ّاخر   والسبب یكمن في٠عنھم 
قارصة، ونحن نعرف انھ ال أحد یرغب في ان یضحك االخرون على حسابھ، ولذلك فنحن  بنكات ثقیلة

نحاول   مثار ضحك لالخرین ولیس من الغریب اننرتاح الولئك اللذین كانو السبب في ان نكون لن
  ٠التخلص من الجلسة التي تضمھم

التصرفات غیر المریحة، ھذا یحدث عندما  في بعض الحاالت یجب على الشخص ان یتحمل بعض
عندما یكون ھذا الغیر رئیسھ في العمل ویمزح  یكون ذلك الشخص معتمدا على غیره بشكل ما مثال

 وعلى كل حال فان ھذه التصرفات غیرالمریحة ال ٠الخ ٠٠اطفالھ ه یمزح مع او ان یكون أبا٠معھ
عالقات جیده، وصاحب ھذه التصرفات علیھ ان ال یستغرب انھ في اللحظة  تساعد مطلقا على اقامة

 مرؤوس یبدأ الناس وفي أحسن األحوال اظھار عدم االكتراث بھ -العالقة رئیس  التي تتوقف فیھ
 اآلخرین النھ ال یھتم بامورھم، وال یفتأ یتحدث عن نفسھ، وعندما یتحدث جبالناس ال یع وبعض٠

فرصة  آخر شیئا بشيء ما عن نفسھ فانھ ال یستمع الیھ على االطالق ، وانما یحاول وفي اقرب
  ٠مقاطعتھ لیعود ویتحدث عن نفسھ 

 
 وان السبب فكان اما الزوجة فكانت على عكس ذلك تماما، أتذكر حال زوجین، كان الزوج محبوبا

باشیاء غیر مریحة عن اآلخرین فقد، وانما كانت عندما یحصل  واضحا حیث انھا لم تكن تتحدث
   ان ھذا-:تبدأ على الفور بھذه العبارة  مكروه ما مع احد الناس

 فمن یفقد زوجتھ او تفقد زوجھا، ومن یفقد ٠وھكذا  "000 شیئا ال یذكر ولو تعرف ماذا حصل معي
  ٠ھذا ال یعتبر شیئا بالنسھ لما حصل معھا  من احترق بیتھ، كلطفلیھ، او

تقدیم أي شيء في المقابل ؟ ھل تساعد االخرین اذا كانوا في  ھل نبالغ في االخذ من االخرین دون
یحصل اّالخرون على فائدة من خالل التعامل معنا ؟ مثل بث العزیمة في  حاجة الى مساعدتنا؟ ھل

 واعطائھم بعض المعلومات المفیدة ٠ین، واظھار الخالل االیجابیة عندھممتفائل نفوسھم لیصبحوا
االھتمام  قلیال من" النصائح المختلفة لھم ؟ ان كثیرا من الحكمة تكمن في ھذه المقولة  وابداء

مفیدة للطرفین   ومع اننا أوضحنا سابقا ان كل عالقة یجب ان تكون٠"والھدایا توثق الصداقة
حصل معنا وقام احد االصدقاء  یشترط ان تكون القائدة مادیة كما قلنا، ومع ذلك فلو وال ٠المتعاملین 

 عندھا فان القلیل من ٠بنفس الشكل  بتقدیم خدمات عدیدة لنا، ولم یكن امامنا امكانیة لخدمتھ
اعترافا منا بالوقت والجھد الذي بذلھ من أجل  االھتمام او ھدیة متواضعة في زیارتنا لھ ستكون

بعض الناس یشعرون بان استفادتھم ھي شيء طبیعي ،   في مجال القیم المادیة ھناك٠دتنامساع
  ٠ما  ولكن ال یخطر ببالھم المساھمة بشيء

 
انھ وفي أغلب الحاالت یكون  وبالرغم من ان ھناك اسبابا تؤدي الى الوحدة ال نستطیع لھا دفعا، اال

شخصیتھ لمعرفة في أي اتجاه علیھ ان  والء تحلیللنا ید في احداثھا، ولذلك یجب على الواحد من ھ
  ٠یضمھ  یتغیر ، لیبحث االخرون بعدھا عن المجلس الذي



اال انھ لھ على  أعرف شخصا معاقا، لم یكن لھ وضع اجتماعي مرموق ، ولم یكن یملك النقود ،
متعة، والعجیب التحدث باشیاء م الرغم من ذلك كان معارفھ دائمي السؤال عنھ ، ذلك النھ كان یجید

 ویعض النصائح ٠آلحادیثھم عن قضایاھم انھ كان یرفع من معنویات االخرین، ویستمع باھتمام
  ٠المناسبة

  :كثیر الكالم ال تكن متطرفا كثیر الصمت، وال -
بد انكم قد عرفتم شخصا ما   الصموت الخجول، والثرثار الوائق ، وال-یوجد عادة في طریقة الحدیث

لوحده، وال یتكلم اال نادرا ، ویرد على   في الجلسات الواسعھ أي انتباه، دائما یجلسال یثیر وجوده
في طریقة الى البیت ، ونجحت بالرغم من كل   وان صدف وان عدت معھ٠االسئلة باقتضاب شدید

عندما تالحظ انھ یعرف اشیاء كثیرة، ولھ افكار واضحة،  شيء في جعلھ یتكلم فربما ستكون مندھشا
  ٠یثر اھتمامك النھ فقط صموت  لم تقدره حق قدره ولمولكنك 

یكونوا قد تربوا في عائلة اخوانھم واخواتھم  ان صمت ھؤالء الناس قد یكون لھ اسباب مختلفة، ربما
 وقد یتكرر ھذا الوضع في المدرسة ومع ٠على االنزواء فیھا نشیطون، وموھوبون، ولذلك اعتادوا

لبنیة غالبا ما یمرضون مما منعھم من المشاركة في الملعب ا االصدقاء ، وربما كانوا ضعاف
 ٠على انفراد خوفا من ان یضحك علیھم االخرون او ینتقصوا من قدرھم  والنشاطات االخرى والبقاء

أو ذلك " التأتأة" أخرى عند الطفل تجعلھ یشعر بالدونیة، مثل ذلك المصاب ب  وربما توجد أسباب
بسبب   ذلك الطفل الذي افترق والداه ویعیش مع امھ، التي ال تستطیعالذي یضع النظارت، أو الطفل

  ٠الظروف المالیة ان تؤمن لھ الملبس المناسب ، والمصاریف االخرى كبقیة االطفال 
سلوكھ في  كل حالة من ھذه الحاالت یمكنھا ان تثیر في الطفل شعورا بالدونیة، مما یؤثر على

أمام الناس انھ غبي ، بل  اذا كان الفرد قلیل الكالم ، یخاف الظھورالمجتمع ولكن كل ھذا ال یعني ان 
عادة ما تكون درجة الخوف ٠متعلمین  على العكس ، فاكثیر من الناس االنطوائیین عادة ما یكونوا

خجولین لدرجة االحمرار، ویفضلون البقاء بعیدا  والصمت مختلفة ، حیث ان بعض الفتیان والفتیات
قادرین على التعامل مع االخرین اذا تكلموا مع واحد، اثنین،  ض الناس یكونونعن االخرین ، وبع

من ٠ولكن فور وقوعھم في مجتمع اكبر یفقدون ثقتھم في انفسھم  ٠ثالثة او اربعة اشخاص 
الكتاب موجھا قبل كل شيء الى ھؤالء القراء اللذین یجدون في انفسھم نقصا  الطبیعي أن یكون ھذا

الطرف  اما٠ ولكن ھذا الكتاب سوف یقدم لھم النصائح العدیدة الجادة فن الحدیث ٠المجال  في ھذا
انكم تعرفون  المقابل للصموتین فھم الثرثارون المغرورون على اختالف درجاتھم ، ومن المؤكد

ویقاطع غیره ، ویوجھ الحوار  ان ھذا النوع من االفراد یتكلم باستمرار،٠افرادا من ھذا النوع ایضا 
نوع من اللباقة في السماح لآلخرین  شخصھ ، وال یظھر أي قدر من الخجل بل وال یظھر أينحو 

 وغالبا ما یتكلم ٠اآلخرین االقل كالما الى الصمت  بالحدیث ، انھ في ھذا المجال عدواني مما یدعو
شیئا، فتراھم یتحدثون عن قضایا شخصیة وعن اشیاء ال تھم  ھؤالء الثرثارون دون ان یقولوا

 وغالبا ما یكون ھذا النوع مشغوال بنفسھ ٠عادة بالشقشفة الفارغة آلخرین ، وتسمىأحادیثھما
  ٠ال یشعر بالضیق الذي یعتري اآلخرین ، وكم ھو مزعج بثرثرتھ الفارغة واحادیثھ لدرجة انھ

 
ن كا انواع مختلفة من ھؤالء الثرثارون، احد اصدقائي كان یشكو بحرقة من احد معارفھ الذي ھناك

وكان یقطع األحادیث  من وقت آلخر، یظھر بین الزمالء ویغیضھم باحادیثھ الكاذبة، ونكاتھ الثقیلة ،
   وھناك٠مضض الجادة بالنكات السخیفة، االمر الذي كان یحتملھ الزمالء على

 یخوض في أدق التفاصیل لدرجة نوع آخر ال نستطیع نعتھ بالثرثار ، اال انھ عندما یبدأ بالحدیث فانھ
لھ حتى النھایة ان موضوع فن الحدیث  ان المستمع علیھ ان یتحلى بالصبر لكي یستطیع االستماع

  ٠ وكذلك تھذیب الثرثارین للتخفیف من ثرثرتھم٠الكالم یعالج وبنفس الدرجة كیفیة تعلیم الصموتین
بالنسبة ضعفھ وھي الخجل والصمت ، ویطمح الى التخلص من ذلك ، اما  النوع االول یعترف بنقاط

 فالقضیة أصعب، الن معظھم ال یعترف بنقائصھ وعلى العكس،فانھم -الثرثارون - للنوع اآلخر
فانھ  بانھم دائما في المقدمة، وال یخجلون من الكالم حتى أمام حشد كبیر من الناس ولذلك یفتخرون

حقیقة غالبا ما ال  مع العلم ان٠ال یخطر ببالھم انھم یخسرون، ویؤكدون انھم محبوبون من الناس 
تعلیم االفراد كیف یكونوا  تكون عكس ذلك ، وبالرغم من ان ھذا الكتاب موجھ بالدرجة االولى نحو

الصموتین یمكنھم وبضربھ واحدة ان  فعالین اثناء الحدیث ، وكیف یجیدونھ، كما ال یوافق على ان
  0 یصبحوا متكلمین ، بكل ما في ھذا التناقض من سلبیات



تبقى في كثیر من  " اذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذھب" -:عربیة التي تقول ان الحكمة ال
 ٠االحیان صحیحة 

 
 

  الفصل الرابع
 
 

  ھل عندكم ما تقولون
 
 

  ٠تكلم عندما یكون لدیك ما تقول  -
  0 اللباقة في الحدیث دائما تتغلب -

  ٠ال تسیئوا استعمال قدرتكم على الحدیث  -
  ٠اجتماعیة جیده  النشاء عالقاتالكالم وسیلة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرابع الفصل
 

  كل شيء یعتمد على السلوك واللباقة
 

  ھل عندكم ما تقولون ؟ -
 

أكبر منا سنا،  أتذكر حادثة حصلت منذ أیام الشباب، في جلسة محددة من الشباب، كان ھناك رجال
الشخصیة ، تابعنا جمیعا  دأ كصفة من صفاتفجأة بدأ وبطریقة خطابیة بتمجید الثبات على المب

دقیقة، حتى انتھى من خطابھ، لكن من  وباھتمام حماستھ وتعابیر وجھھ، واستمعنا لھ طیلة عشرین
 ٠ان ھذه الخطبة لم تشتمل على شيء ذي بال  الغریب ان نجد ان المتعمق في ھذا الموضوع یالحظ

  ٠ ھذا الوقت دون ان یقول شیئا بشكل عام طیلة وفوجئنا بانھ من الممكن ان یتحدث االنسان
ببعض األصدقاء الشباب الذي كانو یتناقشون بصمت حول مواضیع  وفي نفس الوقت كثیرا ما التقیت

كان یكبرنا قلیال، ویتمیز بفكر واضح، وتراكیب جمل قصیرة معبرة عن  شتى، اال أن أحد االصدقاء
  یتفوه بكلمة، وترك االخرین یتجادلون ولم یتدخل وفي احدى المناقشات لم٠الحدیث  االمور مدار

نھایة  بالرغم من االسئلة التي طرحت علیھ من وقت آلخر طلیة فترة النقاش الذي لم نكن نرى لھ



النقاش، عندھا فقط  وفي النھایة قام المتناقشون والحوا بالرجاء على ھذا الصدیق كي یشارك في٠
ھذین المثالیین المطروحین   ان٠تطاع ان یضع حدا للنقاش وبعد أن ابدى رأیھ بطریقتھ الخاصة اس

  ٠یوضحان واحدا من أھم المبادىء في ھذا الكتاب 
 

  تكلم عندما یكون لدیك ما تقول -
اختیار ( قضیة التحدث من الناحیة الشكلیة ان الجزء االعظم من ھذا الكتاب یسلط الضوء على

من الضروري أن نعرف ان جوھر الحدیث  اال انھ) یر الوجھوتعاب الكلمات، طریقة االلقاء ، االیماءات
 ففي البدء یجب ان ٠تحدثنا بحدیث ال معنى لھ فسنكون كمن یطحن الماء  شيء رئیسي، اذ اننا اذا

 نقولھ، ومن ثمم نبدأ بالحدیث ، وسیكون من العبث اتقان المبادىء التي في ھذا الكتاب یكون لدینا ما
  ٠ولھ ما لم یكن لدینا شيء نق

الطویل والبطيء ، المؤدي الى ان تصبحوا ذو  ان ھذا یعني ان علیكم ان تنطلقوا عبر الطریق
ان تنموكافراد ذو افق واسع، ینطبق علیھم التعریف  شخصیة تستحق ان یستمع الیھا، یجب علیكم

ان ھذا یعني " شيء عن كل شيء، وكل شيء عن شيء یعرف" الذي یطلق على الشخص المثقف
باالضافة الى ذلك ان نكونوا اختصاصین في احد  كون لدیكم معلومات عن مواضیع شتى،ان ی

الى ھذه الغایة، اذا ان المعرفة االنسانیة ال تقف أبدا في  المواضیع، ولكن لیس من السھل الوصول
، ٠٠عندكم ھذا الطموح فعلیكم وباستمرار متابعة ما یدور حولكم وباھتمام مكان واحد، لذا فاذا كان

  ٠بتثقیف انفسكم بشكل مستمر ، وتطویر شخصیتكم بشكل متوازن  كما علیكم
بالحیاة السیاسیة قبل كل شيء عندنا وفي الخارج، اذ اننا نعیش اآلن في  من الضروري االھتمام

االزمان التي عاشتھا البشریة تغیرا واضحا، واصبحنا نشھد تغیر انماط الحیاة بسرعة  زمن من أشد
الملحة   التاریخ مثیال، فكیف یمكننا ان نكون على الھامش دون االھتمام بالقضایایعرف لھا لم

  ٠الراھنة
یغیر الشكل الخارجي لھذا العالم  ان نتیجة التطور العلمي والتكنولوجي لجیل واحد قد استطاع ان

  اجھزة تلفزیون، رادیو،وسائل المحیط بنا، فقد ظھرت احیاء سكنیة معاصرة، مطارات،
 
 

غیر مظھر الطبیعة من حولنا ، وانطلقت الصواریخ من ھذه  نقل المختلفة مكننة العمل البیتي، مماال
ومعلومات عن المریخ والقمر ، والكواكب التابعة لمجموعتنا الشمسیة،  االرض لتحضر لنا صورا

النتاج االلكترونیة تحضر لثورة صناعیة اھم من الثورة االولى عن طریق ادخال ا واآلالت الحاسبة
  ٠آلي

نقرأ الصحف  كیف یمكننا الحصول على المعلومات الجدیدة عن االحداث الدائرة حولنا؟ ال بد اننا
بواسطة الرادیو والتلفاز،  الیومیة، واالسبوعیة، والمجالت والكتب المتخصصة، ونتابع ایضا البث

 نحضر المحاضرات ذات  وأحیانا٠ایضا لیس فقط فیما یختص بالتسلیة، وانما الموضوعات الثقافیة
في انھا تعطي االمكانیة للتحاور أثناء  المواضیع المفیدة ، فالمحاضرات تمتاز عن القراءة

االسئلة على المحاضر، واذا كان لدیكم طموح اكبر ،   والمشاركة في المناقشات ، وطرح٠المحاضرة
 وانما ستھتمون ایضا السیاسي واالقتصادي والتكنولوجي، فانكم سوف تتابعون لیس فقط التطور

( وآخر ما توصل الیھ العلم في مجال تخصصكم او ھوایاتكم مثل  بالحیاة الثقافیة والرییاضیة
وھذا یعني ایضا أن تذھبو لمشاھدة فیلم جمیل او ) بالحدائق والزھور  الشطرنج، او العناعیة

 ینقل لكم اللقاء الریاضي، فني او لقاء ریاضي أحیانا، ومع انھ لدیكم جھاز تلفاز مسرحیة، او معرض
  ٠المسرحیة في البیت ، اال أن المشاھدة المباشرة تثیر فیكم انفعاالت أكثر شدة او

تكونوا  وعدا عن ذلك فیجب ان تشاركوا في الریاضة والسباحة او الموسیقى، ویجب ایضا ان
لتعلم اشیاء جدیدة  مشتركین في التنظیمات االجتماعیة المختلفة، كل ھذا عبارة عن طرق وامكانیات

الجدیدة ، كما یعني تبادل وجھات النظر  ان التعامل مع الناس یعني تبادل المعرفة والمعلومات٠مفیدة
تذھبون الى المسارح او دور السینما او المعارض الفنیة ،   واذا كنتم ال تقرأون وال٠واالنطباعات 

 امل في اجادة فن الحدیث ، وان حفظتم ھذا تتناقشوا مع االخرین ، فال واللقاءات الریاضیة واذا لم
 الن ھذا یشبھ معرفتكم لفن النحت دون ان یكون لدیكم المادة الالزمة لتجربة ٠قلب الكتاب عن ظھر

حیاتھ؟  كیف سیجید التحدث ذلك الذي لم یشاھد ولم یقرأ ولم یعرف شیئا ممتعا طلیة٠المعرفة  ھذه



الجمیل ، ومھارتھ المھنیة  كن لھ االحترام دائما لطبعة الرقیقاتذكر احد االصدقاء الجیدین الذي كنت ا
عرفت انھ وبمعیة اختصاصیین   وفي احدى المرات ادھشتني عندما٠وبعد معرفتي لھ بعدة سنین

اشھر، وعندما عاد أمضى نصف النھار  آخرین حصل على منحة لزیارة الوالیات المتحدة لمدة ثالثة
رحلتھ، وكان واضحا أیضا انھ یستطیع  بتھ التي اكتسبھا منوھو یشرح لنا عن احاسیسھ وتجر

جمیعا وبانتباه، واسفنا عندما كان ال بد ان نفترق  الحدیث عن ھذه الرحلة لوقت اطول ، استمعنا الیھ
 وشعرت بعد ھذا اللقاء اني لم ٠المالحظة والتحلیل واستخراج العبر ، وكان واضحا ایضا انھ دقیق

  0 اكن اقدره حق قدره
زاروا بعض الدول  صحیح ان كل فر منا ال یستطیع القیام بمثل ھذه الرحالت، اال ان كثیرا ممن

 ومن ٠الرحلة كما فعل صدیقي  االجنبیة لم یكونوا قادرین على اعطائنا صورة عن انطباعاتھم خالل
 مناقشات ممتعة االماكن الثقافیة او أن نشارك في ھنا نستنتج انھ ال یكفي ان نقرأ او نسافر او نزور

  -:دائما ال بد من توفر أمرین آخرین
  ٠أن تكون شدید المالحظة، وتقیم بشكل سلیم ذلك الذي رایتھ او سمعتھ -1
  ٠تتذكر كل ذلك بقصد الحدیث عنھ الى اصدقائك ومعارفك وزمالئك  أن -2
 افادة زمالئھ بأیةیذھبون في مھمات عمل الى مدینة أخرى،او الى الخارج ال یستطیع  ان بعض الذین

  ٠معلومة جدیدة ، النھ اما ال یتذكر شیئا ، او النھ لم یالحظ شیئا ممتعا 
 الشيء حصل مع احد الزمالء الذي ذھب مع زوجتھ الى احدى الجمھوریات االسیویة، في وھذا

لتكلفة حیث ا  وعندما عاد لم یكن قادرا على الحدیث عن ھذه الرحلة، ال من٠االتحاد السوفیتي سابقا 
النوع من االشخاص  والوقت واسماء االماكن التي ذھب الیھا، وشيء اكثر من ذلك ، ان قصور ھذا

 وال یستطیعون ٠یدورحولھم   أنھم ال یستطیعون مالحظة ما-:أولھما : یتمثل كما قلنا في سببین
نسان اذا لم یكن ان الذاكرة قد تغبن اال كذلك االستیعاب والمقارنة والتقییم ، ولم یضعوا في حسابھ

عنھا ، امام زمالئھ حین عودتھ،واذا لم نستقبل  یقصد حفظ مشاھداتھ وانطباعاتھ،بغرض الحدیث
 لقد اثبت ذلك قبل ٠حفظھا، فا، ذاكراتنا تسجلھا بشكل غیر تام االنطباعات والمعرفة الجدیة بقصد

 مجال التذكر والتعلم تمت الذي قام بتجارب في" رادوسالفیتش"الیوغسالفي سنین عدیدة عالم النفس
احد االشخاص الذي كان یقرأ عدة مقاطع خالیة من المعنى، حتى یستطیع حفظھا  التجربة على

 وفي احدى الحاالت كان العالم مندھش، حیث ان احد االشخاص استمر في القراءة، وعندما واعادتھا،
یكون  تغرب ذلك الشخص ان فقد اس٠ان ھناك سوء فھم : سئل فیما اذا كان قد حفظ القطعة قال

النتیجة من ھذه  الھدف ھو حفظ القطعة كما ھي ، وعندما عرف ذلك سرعان ما حفظ القطعة، وكانت
ان یكونوا یقرأون ویسمعون  التجربة النفسیة مفیدة الولئك االفراد السلبین الصموتین، ضمن الممكن

علومات الخارجیة بقصد حفظھا ونقلھا الم اشیاء كثیرة ممتعة اكثر من غیرھم اال انھم لم یستقبلوا
االزواج من ھذا النوع في احدى المرات، لتناول  اجتمعت مجموعتان من٠لآلخرین ولو مرة واحدة

بمشاھدة التلفاز مباشرة بعد العشاء ، وھم صامتون، نستطیع اّالن  العشاء في البیت ، وبدأ االربعة
ن الھدف ھو مشاھدة برامج التلفاز ، فقد كان لماذا اجتمعوا اذن؟ فاذا كا -:السؤال وبكل جرأة

 منھم ان یفعل ذلك في بیتھ، كما ذكرنا فمع التطور المستمر لبرامج التسلیة في وسائل باستطاعة كل
على تقدیم  االعالم المختلفة قل نشاط الناس االجتماعي ، وفقدوا القدرة كأعضاء في ھذا المجتمع

البرامج، فمن  ین بھم واذا كان زمالؤكم یشاھدون نفسشيء من ابداعھم الخاص لتسلیة المحیط
ذلك المسلسل جید، او  : المؤكد انھم ال یجدون ما یتحدثون عنھ، عدا بعض المناقشات البسیطة مثل

فلو جاز لھم قراءة شیئا ممتعا، او  االمسیة الماضیة لم تكن برامجھا ممتعة، وعلى العكس من ذلك
 عرفتم ٠نتیجة للمناقشة مع اختصاصین في مجال عملكم و الریاضیة ،اوزیارة احد االماكن الثقافیة، ا
ان معارفكم وزمالؤكم سوف یقیمون ھذه المعلومات ، وبھذا فقط  الخ٠٠اشیاء جدیدة عن قانون جدید
علیكم ان تتحولوا من مستمع سلبي للمحاضرات والمناقشات، وما شابھ  یكون لحدیثكم معنى، لكن

أي قصد ( قبل المعلومات الجدیدة الممتعة، بقصد حفظھا ، ونركز على ذلك یت ذلك الى شخص فعال،
  ٠دون ذلك ال یمكن التحول من شخص سلبي الى آخر فعال النھ) الحفظ

لتحول ، فعلیكم عند كل فرصة تتاح لكم، وتسمعون فیھا، او تشاھدون  واذا أردتم الوصول الى ھذا
ما كان ممتعا خالل استماعكم ، او مشاھدتكم طیلة ذلك تعیدوا بعد ذلك في عقلكم  شیئا ممتعا، ان

ممتعا،  ، وان تحدثوا زمالءكم ومعارفكم بذلك، واذا كنتم واثقین من ذلك فسوف یكون ذلك لھم النھار
  واذا لم تعتمدوا كثیرا على ذاكرتكم فدونوا بعض المالحظات القصیرة التي تضم



یكفي ان تلقوا   وقبل زیارتكم الحد االصدقاء٠ أیضابعض المعلومات واالخبار واالحداث ، والنكات
 على القارىء ان ال ٠بحدیثكم نظرة خاطفة على ھذه المالحظات ، لتكونوا قادرین على امتاع اآلخرین

طویال، فالمقصود ھو مالحظة الخطوط  یخشى انھ من متابعة كل ما ذكر اعاله سوف یضیع وقتا
غیره، لیتتذكرھا ثم تنقلھا لآلخرین واثناء الحدیث من   فیلم اوالعریضة عند القراءة ، او عند مشاھدة
 واخیرا یجب التأكید على انھ ٠الممتعة عن تخصصھ او عملھ الممكن أن یضیف بعض المعلومات

الكتاب كیف نتقن فن الحدیث ، من الضروري االھتمام بتغطیة الوعي  ومن وجھة نظر عنوان ھذا
  ٠على مواضیع جدیدة للحدیث بذلك نحصل  الذاتي للفرد، الننا

 وبالمقارنة مع ٠اھتماماتنا الواسعة اننا نبني ونطو شخصیتنا في الواقع ان الشيء الرئیسي من خالل
مواضیع جدیدة للحدیث یبدو اقل اھمیة ، لكن بالنسبة الولئك الذین شكون من  ذلك فان الحصول على

اھتماماتھم،   الجدیدة تعتبر حافزا لھم لتنمیةتحقیق ذاتھم في المجتمع، فان مواضیع الحدیث نقص في
  ٠وبھذة الطریقة یبنون شخصیتھم الخاصة

  : تتغلب اللباقة في الحدیث دائما -
  ال تسیئوا استعمال قدرتكم على الحدیث

الكالم من اھم الوسائل التي وھبت لالنسان، والتي یفضلھا وصل االنسان  كما ورد في ھذا الكتاب فان
 تطور ، فالكالم یتیح لالنسان التعبیر عن وجھات نظره، كما یتیح لھ الیھ اآلن من الى ما وصل

جھة   ومن٠التقارب مع اآلخرین ، وحل المشاكل الناجمة عن اختالف وجھات النظر بطریقة سلیمة
والدسائس ،  أخرى فمن الممكن ان یكون الكالم سببا في التناقضات والمشاحنات، ووسیلة للتآمر

ویالت كثیره تنعكس  لى الكالم مصحوبة بالطبع الشریر عند شخص ما یمكن ان تؤدي الىفالقدرة ع
صاحبھ من مصائب وكان السبب  الجدل الدیني في العصور الوسطى وما: على البشریة، لنتذكر مثال

  ٠في ذلك كلمات معدودة اختلف على تفسیرھا في االنجیل
على ما " ریشیلیو " لتفتیش الذي قام بھ الكاردینالومن أكبر االمثلة على ذلك الحدیث عن محاكم ا
أي شيء كان حتى ولو كان   لو قال أي شخص كان-:اعتقد مع صدیقھ ، لقد قال الكاردینال لصدیقھ

التفتیش، لم یصدق صدیقھ ذلك ، ثم فكر  ذلك مجرد كلمات ثالث، فانني استطیع تقدیمھ الى محاكم
فكیف ستتمكن محكمة التفتیش مني ؟ رد " باهللا أؤمن: لتوذا ق: ایھا الكاردینال: وقال مبتسما

  ٠محترما باعتبارك كافرا باالقانیم الثالث  ستموت"  ھذا شيء بسیط جدا-:الكاردینال 
الخیر، وقد یؤدي الى الشر، فالكالم یمكن ا ن یستعمل في الضغط  ان الكالم من الممكن أن یؤدي الى

فالكلمات كالشرارة، والتاریخ یشھد ان الكلمات كا ن ( یرھمان یستعمل لتحر على الضعفاء ، ویمكن
وثورة  "سبارتاك" االكبر في اندالع الثورات ضد الطغاة، فثورة العبید في روما والتي قادھا لھا االثر

قامت بفضل تلك  الفالحین في العصور الوسطى، وكذلك الثورة الفرنسیة وغیرھا كل ھذه الثورات
تلفت االنتباه ومنذ البدایة الى  یجب ان٠دة المناضلین في سبیل تحریر الضعفاء الكلمات الملتھبة للقا

طبیعة المتكلم، ولذلك فعلینا اال نسيء استعمال  ان الكالم یؤدي الى الخیر، كما یؤدي الى الشر حسب
یل بدأت بكتابة ھذه الكتاب ، كدت أن اسلط الضوء على بعض الح  في البدایة وعندما٠قدرتنا الكالمیة

 ٠ كثیرا من ھذه الخطب معروفة ومنذ القدم٠بعض الخطباء ضد خصومھم   التي یستعملھا٠الخطابیة
  ٠الخطابة ولذلك لم أذكر شیئا عنھا  ومذكورة فیكتب

میكافیلي االمیر وكما ھو معروف فان ھذا الكتاب  وفي مجال الخطابة یوجد كتاب مواز لكتاب
قد وصف الوسائل والطرق الالزمة النتزاع السلطة  المشھور والذي عاش في القرون الوسطى

 التكتیك ٠منطق التفكیر في البركان" یوازي كتاب االمیر ھو   وذلك الكتاب الذي٠والحفاظ علیھا 
وقد نشر " ھاملتون" فھو المحامي والسیاسي وعضو البرلمان االنجلیزي ج  واما الكاتب" والخطابة

 في لندن ویشتمل على ستین صفحة تحتوي على قواعد ٠الف وثمانمئة وثمان  ھذا الكتاب سنھ
سطرین الى عشر سطور ، تتعلق بمنطق التفكیر وتكتیك الخطیب، لكن كثیرا من ھذه  تتراوح من

  -: غیر جدیة مثل القواعد
  ٠اذا كانت المشكلة صعبة فقسمھا الى اجزاء عدة -1

  لك ال قیمة االنطباع المكتسبیكذب قدر االنطباع المكتسب من حاسة واحدة، لذ ال شيء -2
  ٠الحواس االخرى  من

   فحاول٠على رأي واحد أثناء االنقاش في البرلمان، اذا توصل الفریقان الى اتفاق -3
  سوف تعرف ان تعرف مدى التقارب في وجھات نظر الفریقین، وبھذه الطریقة



  نتصارتساعد على اال) حیل(  وھناك قواعد اخرى٠الموضوع الرئیسي للنقاش 
  -:على الخصم في المناظرات والخطب مثال

  بكل تأكید من خطاب خصمك یحب علیك الجزء الذي نستطیع ان تتغلب علیھ (1
  ٠الرئیسي في خطابھ  على انھ الشيء) بكل صدق(ان تظھره للجمھور 

  ٠باالعتراض  یمكنك التخلص من الكثیر من االعتراضات اذا قمت انت (2
  یتوافق مع  لن نذكر شیئا عن ھذه الحیل الخطابیة،الن ذلكوعد ھذین المثالین

  ٠مبادىء اللیاقة التي یحاول ھذا الكتاب ابرازھا 
  ألنشاء عالقات اجتماعیة جیدة الكالم وسیلة -

لقد تطرقنا فیھ الى ان المولود الجدید یبدأ بالخروج  دعونا نعود الى الجزء االول من ھذا الكتاب قلیال،
احتكاك مع الوسط المحیط، وال یدخر الطفل وسعا في ذلك ، حتى   خاصتھ، القامة- أنا-من نطاق ال

قادرا على النطق وتعلم لغة االم ، وبذلك یكون قادرا على التفاعل مع من  یصبح وخالل سنین معدودة
 اآلخرین ، فالطفل والفتى الیافع یقدم باقامة عالقات مع عدد اكبر من الناس تدریجیا، حولھ من

المختلفین  ونوعیة ھذه العالقات مھمة جدا، وھي تتراوح ما بین جیدة جدا الى سیئة جدا، واالفراد
حولھ بینما البعض  یقیمون عالقات مختلفة، فالبعض یمتلك مقدرة موروثة على كسب ود االخرین من

  االخر یصطدم بصعوبات بالغة في تعاملھ مع الناس
 ن في الرابعة من عمره ، أظھر قدرة غریبة على اكتساب محبةابن صدیقي ومنذ أن كا "خالد" اتذكر

یعرف  ھیا یاعمي الساعدك في ھذا العمل او ذاك فقد كان:  تجده یمسك یدك ویقول٠االخرین حولھ
من الناس   ان الكثیر٠ دون ان یعلمھ احد بذلك ٠كیف یتعامل مع االخرین في مختلف الظروف 

نستفید من علم  ربة والخطأ، وكم ھو ضروري ومنذ الصغر انیتعلمون ھذه المھارة عن طریق التج
نتعلم ھذه المواضیع ،  النفس ، في كیفیة اقامة عالقات طبیة مع الناس ، في المدارس ولالسف ال

لعلم النفس والتي بدونھا سیكون من  واالجزاء الرئیسیة في ھذا الكتاب تبحث في المبادىء الرئیسیة
 ٠بین الناس الصعب اقامة عالقات جیدة 

 
 

  الفصل الخامس
 

  مع العالم المحیط الصوت والسمع ھما حلقتا االتصال
 

  جھاز الكالم من اكثر االجھزة تطورا -
في ان االنسان وبالرغم من قدرتھ على اختراع االجھزة المتطورة، اال انھ ما زال  ھل فكرتكم یوما

 "لقد كانت الفكرة التي خطرت ببالعن الوصول الى مستوى االجھزة الحیویة االخرى،  عاجزا
اآلالت وبین   والتي كانت للمقارنة بین٠فكرة عبقریة " السیبرنیتیكا" مؤسس علم " نوربرت قبز

الحاسبة االلكترونیة والتي وضعت   فاآلالت٠االنظمة الحیویة البشریة ، واالستفادة من صناعة اآللة 
 ٠، قد ظھرت بفضل المقارنة مع وظائف الدماغ شریةالبدایة للثورة الصناعیة الثانیة في تاریخ الب

 وبالرغم ٠االلكترونیة كانت تمأل غرفة كبیرة بكاملھا  لكن اول حاسبة٠فالدماغ یأخذ حیزا صغیرا 
قلص من حجمھا اال انھا ما زالت غیر قادرة على المقارنة مع الدماغ  من ان ھذه اآلالت الحاسبة قد

  ٠ االلكترونیة غیر قادرة على ممارسة الكثیر من وظائف الدماغاّاللة الحاسبة  اذ ان-البشري 
 )  اّاللة الحاسبة الحیویة-الى الفصل االول من ھذا الكتاب ، ان العضو المركزي لالنسان لنعد

القدریة القامة  السمع والبصر تلك المستقبالت: الدماغ وفیھ خمسة مستقبالت اھمھا) البیولوجیة
استقبال خاص تقوم علیھ طریقة  ط،كما ان اآللة الحاسبة االلكترونیة جھازاتصال مع العالم المحی

البشریة تمتلك جھازین عن طریق توصیل   كذلك اّاللة الحاسبة٠استقبال المعلومات من الخارج 
بلغة العلم فان جھاز النطق ھو آلة لتحویل االفكار الى  المعلومات وتعقیدا في جسم االنسان ، كما قلنا

باجھزة اخرى مثل التلغراف او التكلس ، او حتى اّاللة الكاتبة من   ولو قارنا جھاز النطقاصوات ،
لعرفنا كم ھو بدیع ذلك التصمیم الذي یتمتع بھ جھاز النطق ، ان ھذا الجھاز  ناحیة السرعة فقط،

اخراج حوالي ستین صوتا مختلفا في الدقیقة عند الكالم بسرعة متوسطة أي حوالي  قادرا على
 ان أجزاء ھذا الجھاز تأخذ وضعا مختلفا عند نطق كل حرف الف صوت في الساعة، وال ننسى ثالثین



 ، ومن الطریف ان المعلق الریاضیة یستطیع اخراج حوالي خمسین الف صوت في الساعة، ربما
جھاز الذي یلعبھ  تتساؤلون كیف یرتبط جھاز البث ھذا باآللة الحاسبة البشریة الدماغ؟ وما ھو الدور

النطق وتحولھا الى مركز التفكیر   االذن ؟ان االذن تستقبل االشارات الضوئیة من اعضاء-االستقبال 
جھاز استقبال آخر ھو العین التي تسقبل نوعا   وعدا عن ذلك فھناك٠في الدماغ حیث یتم اختزانھا

من نوع ّاخر على وبعد ان القینا نظرة ٠استقبال السمع  آخر من االشارات وبسرعة اكبر من سرعة
  ٠یھمكم اذا اردتم اتقان فن الحدیث  الیة النطق البشري، فیجب ان

  معرفة اعضاء جھاز النطق ووظائفھا -
 أھم أعضاء جھاز النطق ھو جھاز تفریغ الھواء الذي یؤمن الھواء الضروري عند التحدث ان ان

 نفس السلیم ھو من شروطیجب أن تعرف بشكل جید، النھ من شروط الت) مفرغ الھواء( وظائف 
عائقا لھ عن  الحدیث الجید، واذا لم یستطیع الشخص القیام بالتنفس بشكل سلیم، فان ذلك قد یكون

التنفس الھادْى ، فان  قدرتھ على الحدیث ، ان التنفس یتم بشكل آلي ما دمنا في سكون، وعند
لكالم نضطر الى التقلیل من ا وعلى العكس من ذلك فاننا عند٠الشھیق والزفیر یكونان منتظمان 

الشھیق بشكل عام یجب ان نتحكم  الھواء المستنشق بحیث یكون وقت الزفیر أطول من وقت
 ٢: ٣تكون العالقة بین الزفیر والشھیق بنسبة  باالستنشاق ، بحیث نقللھ او نزیده، في حالة السكون

  ٠أكثر   او١:١٢ وحتى ١:٧وفي حالة الكالم تصبح 
 

  ٠الكالم طریق التنفس السلیم تكون سببا في خوف بعض الناس منان عدم معرفة 
مرتبط بشكل كبیر بطریقة  بتأتئون او یأكلون المقاطع االخیرة من الكلمات، وكل ھذا" حیث انھم اما 

مكعب من الھواء، وعند التنفس  التنفس السلیم ان الرئتان تستوعبان حوالي خمسة اآلف میتر
 واذا رغبتم ٠شھیق وزفیر  سم تتحول في كل٥٠٠ وحوالي ٠  سم٤٥٠٠الطبیعي تحتفظ ب 

وتنفسوا بشكل منتظم ، بمعنى ان علیكم  باستمرار عملیة التنفس أناء الحدیث فحافظوا على ھدوئكم
الطبیعي ان ال تفكروا في التنفس المنظم أكثر من  عند نھایة كل عبارة ان تتنفسوا بعمق، ومن

ناسبة، لذلك تعلموا التنفس المنتظم عن طریق التمارین ، وسنعطي الم تفكیركم في اختبار الكلمات
  ٠القواعد التي تساعد على تسھیل عملیة النطق  بدورنا بعض

  عند البدء بالتنفس ، وعند كل جملة ، وال نقص بكلمة ان یتم استنشاق الھواء الكافي -1
  ٠شخص حسب خبرتھاالستنشاق ، وان الھواء المستنشق یحدده ال المبالغة في" كاف "
  الھواء بشكل تدریجي وببطء خصوصا في البدایة حیث تكون كمیة یجب ان یتم اخراج -2

  ٠المستنشقة تحاول الخروج بسرعة ومرة واحدة الھواء الكبیرة
   اذ ان رفع الصوت یؤدي الى٠الطریقة العادیة في الكالم یجب رفع الصوت بالمقارنة مع -3

  ٠استھالك اكبر للھواء 
  ٠یجب التنفس عبر الفم واالنف في آن واحد -4

  ٠یكون الصدر مرتخیا، وغیر مشدود بشكل واضح لتسھیل عملیة التنفس یجب ان -5
في حال الكالم یتم ٠وأن تكون االعصاب ھادئة بشكل خاص ان یتم الكالم في وضع صحي جید، -6

ر، مليء بالدخان او في اماكن الالئق القاء الخطب في وسط مق التنفس عبر الفم ولذلك فمن غیر
 من المعروف ان ماھیة ٠البارد والجاف یحتوي علىكائنات عضویة معقده باردة، كل ھذا الن الھواء

 فغالبا ما یمتلك الرجال صوتا اكثر عمقا ، واما النساء فان ٠على نوعیة الصوت الجنس لھا تأثیر
اضطراب  ن اصوات الفتیات والفتیان، واناكثر ارتفاعا، ولغایة سن البلوغ فانھ ال فرق بی صوتھن

لصوت الفتیات  نمو الغدد الجنسیة یسبب اضطرابا في نمو الصوت ، ان الفتیان لھم صوت مشابة
وقوة وتزداد فیھ اكثر  دون سن بلوغ ، ربما ان ھذا الصوت من الناحیة الموسیقیة یحتوي على سعة

لیكونوا منشدین للقداس في  صون الفتیانمن بقیة االصوات ، فقد كانوا في القرون الوسطى یخ
  ٠الكنائس

یستطیع المستمعون سماعھ، فارتفاع الصوت من  ان صوت المتكلم یجب أن یكون ارتفاعھ بحیث
المكان، او عدد المستمعین،او الفوضى  الضروري أن یتغیر حسب الظروف مثل حجم

رتھ، الن ذلك یؤدي الى اضطراب صوتھ اكثر من قد  ومن الخطأ ان یرفع المتكلم٠الخ ٠٠المصاحبة
طویل في جھاز الصوت، وال ننصح باالكثار من الكالم في   وربما یؤدي أیضا الى مرض٠في الصوت

  ٠االنفلونزا، او في حال اصابة اجھزة الصوت او تفریغ الھواء بمرض  حال االصابة بالزكام او



 ي یتحدث فیھ، فمن غیر االئق مثالالمتكلم یجب ان یكون ارتفاعھ بحیث یناسب الوسط الذ ان صوت
الخ 00 ان یتم الحدیث في وسط یضم اشخاصا ال تعرفھم مثل المطاعم او المقاھي او وسائط النقل
وأعمالنا  بصوت عال ، ولذلك الننا نزعجھم من ناحیة ، ومن ناحیة اخرى تطلعھم على أسرارنا

  ٠الخاصة
یتكلمون بصوت منخفض ،  جولین مثالنستطیع ان نحدد حسب قوة الصوت طبع الشخص ، فالخ

 وان ٠بالصوت المرتفع خالل أحادیثم  وعلى العكس من ذلك الحیویین او العدوانیون الذین یمتازون
یتكلم بصوت مزعج، كالھما مخالف  الشخص الذي یتكلم بصوت منخفض ومرتجف مثلھ مثل من

   في الحالة االولى فان الشخـــص٠لقواعد اللباقة 
الثانیة یعطي انطباعا   وفي الحالة٠عا على انھ عدیم الثقة بنفسھ،وبالكالم الذي یتكلم بھیعطي انطبا

وكذلك فان ارتفاع الصوت  على انھ یحاول عن طریق صوتھ المرتفع اخفاء ضعف ونقص معلوماتھ
ون العربیة یتكلمون بطریقة یعتبرھا االوروبی اثناء الحدیث یختلف باختالف الشعوب، فمثال في البالد

القوة والصدق واما الصوت المنخفض فدلیل على الضعف  مزعجة، بینما یعتبرھا العرب دلیل على
صوتھ، بحیث یمیزه عن االخرین ، وعن طریقھ یمكننا التعرف  ان كل شخص یمتلك نغمة خاصة في٠

ھ أثبت علم الصوتیات انھ ال یوجد اثنان متشابھان في الصوت كما ان على صاحب ھذا الصوت، ولقد
  ٠یمتكان نفس البصمات ال یوجد اثنان

الالمباالة عند المستمع، صحیح ان الصوت قد  ان الصوت وحده قادر على اثارة القبول او النفور او
وتطویره خصوصا اذا كان السبب في احداث النفور كونھ ناجما  ولد معنا، اال انھ من الممكن تعدیلھ

ت طبع االنسان ، فالشخص بارد الطبع لھ صوت بارد تطابق نغمة الصو وكثیرا ما٠عن عادات سیئة
 كذلك تتغیر نغمة الصوت ٠الشخص المرح لھ صوت یتمیز بالحیویة والمرح بینما) غیر مؤثر( 

 فالشخص المھموم مثال یعرف من صوتھ ان كذلك، كما یعرف الشخص السعید ٠المتكلم حسب مزاج
النغمة   بین النغمة واالصلیة الطبیعیة وبینوان علماء الصوتیات قادرون على التمیز٠كذلك  انھ

  المصطنعة الخاضعة للوضع الذي نكون فیــھ
تتغیر حسب الوضع النفسي او المادي ، ان المرض او االنزعاج، او  وكذلك فان امكانیات الكالم

وھناك نوع آخر من الناس ال یفھم حدیثھم النھم ال ٠ذلك سلبیا على الصوت  الجوع والتوتر یؤثر
 بالكلمة بشكل تام واضح، فتكون عباراتھم قصیرة، یأكلون نصف الكلمة ویشبكونھا بكلمات تلفظونی

التسجیل  اخرى، واذا أردتم أن تتأكدوا من انكم ال تخطئون مثل ھذه االخطاء فاستخدموا جھاز
ج تلك بالتركیز على مخار لتسجیل قطعة ادبیة معینة، ثم اعیدوا االستماع الى ھذه القطعة وراقبوا

عادة عندكم، وبعد عدة تمارین  الحروف والتلفظ بھا بشكل واضح متقطع، وال تخشوا ان یصبح ذلك
ان الضعف في طریقة ٠تحسن لفظكم  حاولوا التسجیل مرة اخرى، وقارنوا لتعرفوا الى أي درجة

الشفاه في الكالم، فعندما یكونا اللسان و التلفظ غالبا ما تكون ناتجة عن بعض العادات السیئة
  ٠اصالح ذلك باالستعانة برفع الصوت   وال یـتأتى٠مرتخیان یكون الكالم غیر واضح 

  " عیوب النطق" -
الذي لھ سبب نفسي باالضافة " أو التأتأه" الفأفأة" العیب المعروف باسم  من أھم عیوب النطق ھو

  فیزداد ھذا العب مثال٠ المادي ألن ذلك یزداد في الحالة التي یجب ان ال یظھر عندھا الى السبب
 او ٠العمل  عندما یكون على ھذا النوع من االشخاص التحدث امام حشد من الناس او مع رئیسھ في

واقاربھ، ان ثلث  عندما یكون مضطربا، ویختفي ھذا العیب عندما یكون الشخص بین معارفھ
م قد شفوا تماما او جزئیا بعد فانھ  اما الثلثین االخرین٠المصابین بھذا العیب استعصى علیھم العالج

  ٠المعالجة 
العیب النائج عن خلل في تجویف االنف ، او ذلك العیب الذي  كما ان ھناك عیوب اخرى مثل ذلك

لالحرف الراء والسین، واما بالنسبة لعالج بعض ھذه العیوب فیتم بالتمرین  یؤدي الى اللفظ الخاطىء
 ثم على شكل كلمات ، وبعدھا على شكل ٠ شكل مقاطع التلفظ بمثل ھذه الحروف على المستمر على

  ٠جمل 
  " عیوب الصمت " -

یؤدي ھذا الى غضب المدخنین، ذلك ان  اذا قلنا ان التدخین یساعد على احداث عیوب في الصوت فقد
 ومن الطبیعي ایضا ان یؤثر البقاء في وسط ٠الدخان الحنجره تتأثر بالمواد التي تفرز اثناء احتراف

تناول الشمروبات الكحولیة یؤدي الى توسیع الشرایین ، ومن ثم   على غیر المدخنین، كما انمدخن



المخاطیة، اذ ان االغشیة المخاطیة تتأثر عندما ال یستطیع الشخص التنفس  انتفاخ اغشیة الحنجرة
  ٠العلم ان الخطیب یتنفس فقط عبر فمھ دائما  عبر انفھ، مع

الخطباء مراقبة حركة الشفاه ، ومقدار المسافة بینھما كما یساعد   احدومما یساعد على فھم ما یقولھ
( الفك االسفل، وایماءات الخطیب، عند الحدیث عبر جھاز االستقبال  على ذلك مراقبة حركة

توضیح مخارج : الخطیب ان یستعیض عن العوامل البصریة بعوامل صوتیة مثل فان على)الرادیو
 النغمة في االلقاء ، ورفع الصوت بشكل معتدل ،( یز على الموسیقى واالصوات ، والترك الحروف ،

  ٠واالبطاء المعقول اثناء االلقاء
 

  "جھاز السمع " -
 

 النطق من الناحیة السمعیة، عندما نتكلم فاننا نصدر امواجا صوتیة لھا سعة، كما ان دعونا ننظر الى
القصوى فتعني  ة كالثانیة مثال ، اما السعةلھل تردد أي عدد االمواج المتكررة في الوحدة الزمنی

ان ضغط الھواء یقاس  االرتفاع او االنخفاض االعظم لضغط الھواء الذي تسببھ الموجة الصوتیة،
التقاط موجات صوتیة بسعة  سم وحسب االوضاع الطبیعیة تكون االذن البشریة قادرة على/بالداین

  ٠سم / داین ٠ر٠٠٠١قدرھا 
في الثانیة الواحدة، وفي الظروف المالئمة یستطیع االنسا ن التقاط  الذبذباتوالتردد یقاس بعدد 
ث وان اغلب القراء یعرفون وحدة اخرى مستعملة في علم / ذبذبة  20000 موجات بتردد وقدره

)  دیسیل ٥( الدیسیل ، وان اضعف صوت نستطیع التقاطھ وتمیزه ھو دیسیل، أي  " الصوتیات وھي
  وعند الفیزیائین تعتبر ھذه القسمة ھي الوحدة الرئیسیة ،٠ داین سم ٢٠٠ر٠یعادل  ، تحت ضغط

یثیرھا  فالھمس المنخفض جدا على مسافة مترین یعادل عشرین دیسیل تقریبا، اما الفوضى التي
دیسیل ، وعندما   دیسیل ، وصوت القطار القادم یعادل مائة٤٥المشاھدون في دور السینما فتعادل 

الھمس الخافت جدا وبین أي  رجة مائة واربعین دیسیل تشعر باْاللم، ان الفرق بینیصل الصوت الى د
االذن تكون حساسة اكثر ما یكون في  صوت یمكن ان یخرجھ االنسان بما یعادل ستین دیسیل ، ان

ولمعرفة مدى حساسیة ھذا الجھاز السمعي فان  ثانیة/ ذبذبة ٤٠٠٠ الى ٢٠٠٠المجال الواقع بین 
 ولو كانت االذن اكثر ٠ سم١٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠مسافة عرف ان طبلة االذن تھتز علىعلینا ان ن

  ٠ذات الحركة العشوائیة في الھواء  حساسیة لكنا قادرین على التقاط الجزئیات
صوتین معیین حتى تستطیع االذن التفریق بینھما،  ومن الطبیعي ان نتساءل عن مقدار االختالف بین

المختلفة، ال یمكن ان نتسطیع احصاءھا ، لذلك یجب االھتمام  اتحیث أن ھناك ملیارات االصو
المتكررة، ولو احصینا ھذه االصوات من التردد المنخفض الى التردد العالي  باالصوات الكثیرة

  ٠شدة مختلفة ) ٣٥٠(تردد مختلف، باالضافة الى  (1600 ) لحصلنا على
 ٣٤٠٠٠٠عدد االصوات المسموعة نظریا تعادل مجال الصوتیات اثبتوا ان  ان العلماء العاملین في

لكن ھل ھذا یعني اننا نستطیع ٠والتي یستطیع االنسان التفریق بینھا نظریا ایضا نغمة مختلفة،
  صوت مختلف ، الجواب طبعا ھو النفي،اذ ان كل نغمتین مختلفتین٣٤٠ر٠٠٠لغة تكون من  امتالك

ھناك احدى  ٠ وعندھا یكون التمییز صعبا بینھماخالل الحدیث یمكن ان یفصل بینھما نغمات اخرى ،
االخر، فاننا نستطیع  اذا راینا توأمین احدھما بجانب٠المقارنات التي یمكن ان تسھل علینا االمر

نعرف من ھو الذي قابلناه؟ ونفس  التفریق بینھما، لكن اذا صادفنا احدھما في الطریق ، فاننا لن
  ٠الوضع یكون بین االصوات 

ثانیة / ذبذبة ٤٠٠٠: ٥٠٠دیسیل ما یبن ) ٥٠(حساسیة للنغمات ذات ال  ن اكثر ما تكونان االذ
ثانیة واالخرى / ذبذبة ٨٠٠بمیزة عجیبة ، حیث یمكنھا التقاط نغمتین تردد االولى  واالذن تتمتع

 ثانیة بینما ال تستطیع العین ذلك اذ انھا غیر قادرة على رؤیة ضوء أحمر وضوء/ ذبذبة  ١٢٠٠
خاصیة ھامة   وھذه٠ لكنھا ترى لونا ثالثا وھو البرتقالي٠ر قادمان من مصدر واحد في آن واحدأصف

حیث اننا نتغلب علیھا،  جدا لالذن حیث اننا نستطیع سماع محدثنا بالرغم من الضوضاء المحیطة بنا،
ن الرموز الصوتیة، والتي م ان وجود الضوضاء بشكل مستمر یؤدي الى استخدام عدد محدد من

 أما بالنسبة لسرعة ٠من الضوضاء   ولذلك ال نخطىء في التقاطھا بالرغم٠السھل التفریق بینھا
  على فھم ما یقال ؟ الكالم فما ھو الحد الفاصل الذي عنده نفقد القدرة

المستعمین مقاطع بسرعات  أجرى العالمان جولیشتاین تجارب حول ھذا الموضوع، حیث قرأ على



نالحظ انھ عندما كانت   كلمة في الدقیقة ،٣٢٢، ٢٤٨،٢٨٥، ١٧٤، ١٠٠،١٣٧مختلفة من 
دقیقة، لم تصل درجة الفھم / كلمة ٣٢٢السرعة منخفضة یكون الفھم كامال، لكن حتى عند السرعة 

الممكن ان تضاعف سرعة الكالم دون ان یؤثر  الى الصفر وخرج بنتیجة انھ في الظروف العادیة من
بالنسبة لنوع اللغة المستعملة، ھل ھي لغة االم ام لغة  ناك قضیة اخرىذلك على درجة الفھم ، لكن ھ
فبالنسبة للغة االم نستطیع اتمام الحروف والمقاطع التي لم نتمكن من  اجنبیة ال نتقنھا بشكل جید،

المقاطع  بالنسبة للغة االجنبیة التي ال نتقھا جیدا فالوضع یختلف اننا ال نستطیع اتمام  اما٠فھمھا
  ٠ اخطأناھاالتي

  تدریب الصوت -
القراءة بصوت عال، حیث اننا نراقب اللفظ السلیم بواسطة  ان أفضل طریقة لتدریب الصوت ھي

عال جدا او لمدة طویلة، ونقترح التدریب ثالث مرات یومیا ولمدة  السمع، وال داع للقراءة بصوت
قائق، ان تدریب الصوت یجب المرة الواحدة، مع استراحة قصیرة كل خمس د خمسة عشر دقیقة في

 التنفس السلیم، باالضافة الى ذلك علینا القیام بتدریبات على تغییر الصوت ، فھناك ان یتم مع تدریب
وھناك  بعض الناس الذین یتكلمون بنغمة واحدة وفي اطراد رتیب طلیة الوقت مما یزعج المستمع،

وسماعھ للتمكن من  قیام بتسجیل صوتھمآخرون على العكس تماما، ان ھذین النوعین بحاجة الى ال
  ٠تقییم صوتھم للعمل على تعدیلھ

بتعدیل نغمة الصوت او التغییر في طبقة الصوت یعطي لمعنى الحدیث  ولیكن في علمنا ان القیام
 ھل اصبح خالد مدیرا للدائرة؟:  تخیلوا ان احد زمالئكم سألكم السؤال التالي٠تجاھلھا اھمیة ال یمكن
السؤال ان الزمیل  ا السؤال سیختلف باختالف طریقة النغمة التي قیل فیھا ، فقد یعني ھذاان معنى ھذ

اذا ركز على اسم خالد، وغیر  یرید ان یعرف فیما اذا كان خالد قد اصبح حقا مدیرا للدائرة، اما
ذلك غیر (معنى آخر ھل اصبح خالد طریقة لفظ االسم ، وارتفاع الصوت فان السؤال عندھا یأخذ

أي بتعدیل نغمة الصوت نكون قادرین على   اذن وبتغیر ارتفاع وقوة الصوت٠الكفوء مدیرا للدائرة
الصوت یعطي المستعمین قدرة افضل على معرفة طبع  كما ان تعدیل نغمة٠جذب انتباه المستعمین 

ت  ان رفع الصو٠صوتا حیویا جذابا فان المستمعین سیحبونھ المتحدث، واذا كان المتحدث یمتلك
او الشك، وعلى العكس من ذلك، فانھ عندما نقرر شیئا ما بجزم او  یستخدم عند السؤال او التردد

انھاء موضوع ما ، او االجابة على سؤال معین فان ارتفاع الصوت ینخفض  بثقة، او عندما نرید
 ٠ الكالمنستطیع التحكم بنغمة الصوت من حیث الوقت، فنستطیع االسراع او االبطاء في كذلك فاننا٠

الكئیبون،  وسرعة الكالم تعتمد على طبیعة المتحدث، فالمترددون یتكلمون ببطء، وكذلك المنقبضون
الحیویین والمرحین ان  ورابطوا ، وعلى العكس من ذلك فان سریعوا الكالم عادة ما یكونون من

 ٠لرجالضعف سرعة صوت ا النساء یتكلمن بسرعة اكبر من الرجال، واحیانا یصل سرعة الصوت
ان الغرب من اصل روماني،   اذ أن من المعروف٠والسرعة في الحدیث تختلف كذلك من شعب آلخر

االسكندنافیة اما العرب فیعتبرون بطیيء  واالیطالیین والفرنسیین یتكلمون بسرعة اكبر من الشعوب
أثناء ( بسرعةالمتكلم، فاحیانا یكون من المفروض التكلم كذلك نضع سرعة الكالم الى حالة٠الكالم

 فغالبا ما نسرع في ٠كذلك فان اھمیة الكالم تحدد سرعتھ٠)مثال الكالم امام جمھور من الناس
 وبشكل عام فلیس من المرغوب فیھ المبالغة في االسراع او ٠تعتبر مھمة جدا الحدیث عن أمور ال

یشعر   وفي الحالة الثانیةالحدیث ، ففي الحالة االولى ال یستطیع المستمع متابعة ما یقال، االبطاء في
المتحدث درجة  المستمع بالسأم، وفي الحالتین ینخفض انتباه المستمع، وأفضل االمور ان یغیر

 ٠السرعة في الكالم حسب أھمیتھ والحالة الموافقة
 
 

  الفصل الخامس
 

  مع العالم المحیط الصوت والسمع ھما حلقتا االتصال
 

  راجھاز الكالم من اكثر االجھزة تطو -
في ان االنسان وبالرغم من قدرتھ على اختراع االجھزة المتطورة، اال انھ ما زال  ھل فكرتكم یوما

 "عن الوصول الى مستوى االجھزة الحیویة االخرى، لقد كانت الفكرة التي خطرت ببال عاجزا



ت وبین اآلال  والتي كانت للمقارنة بین٠فكرة عبقریة " السیبرنیتیكا" مؤسس علم " نوربرت قبز
الحاسبة االلكترونیة والتي   فاآلالت٠االنظمة الحیویة البشریة ، واالستفادة من صناعة اآللة 
، قد ظھرت بفضل المقارنة مع وظائف  وضعت البدایة للثورة الصناعیة الثانیة في تاریخ البشریة

 ٠ كبیرة بكاملھاااللكترونیة كانت تمأل غرفة  لكن اول حاسبة٠ فالدماغ یأخذ حیزا صغیرا ٠الدماغ
قلص من حجمھا اال انھا ما زالت غیر قادرة على المقارنة  وبالرغم من ان ھذه اآلالت الحاسبة قد

اّاللة الحاسبة االلكترونیة غیر قادرة على ممارسة الكثیر من وظائف   اذ ان-مع الدماغ البشري 
  ٠الدماغ

 )  اّاللة الحاسبة الحیویة- لالنسانالى الفصل االول من ھذا الكتاب ، ان العضو المركزي لنعد
القدریة القامة  السمع والبصر تلك المستقبالت: الدماغ وفیھ خمسة مستقبالت اھمھا) البیولوجیة

استقبال خاص تقوم علیھ طریقة  اتصال مع العالم المحیط،كما ان اآللة الحاسبة االلكترونیة جھاز
البشریة تمتلك جھازین عن طریق توصیل  حاسبة كذلك اّاللة ال٠استقبال المعلومات من الخارج 

بلغة العلم فان جھاز النطق ھو آلة لتحویل االفكار  المعلومات وتعقیدا في جسم االنسان ، كما قلنا
باجھزة اخرى مثل التلغراف او التكلس ، او حتى اّاللة الكاتبة  الى اصوات ، ولو قارنا جھاز النطق

ھو بدیع ذلك التصمیم الذي یتمتع بھ جھاز النطق ، ان ھذا لعرفنا كم  من ناحیة السرعة فقط،
اخراج حوالي ستین صوتا مختلفا في الدقیقة عند الكالم بسرعة متوسطة أي  الجھاز قادرا على

أجزاء ھذا الجھاز تأخذ وضعا مختلفا عند نطق  الف صوت في الساعة، وال ننسى ان حوالي ثالثین
ریاضیة یستطیع اخراج حوالي خمسین الف صوت في ، ومن الطریف ان المعلق ال كل حرف
 تتساؤلون كیف یرتبط جھاز البث ھذا باآللة الحاسبة البشریة الدماغ؟ وما ھو الدور الساعة، ربما

النطق   االذن ؟ان االذن تستقبل االشارات الضوئیة من اعضاء-الذي یلعبھ جھاز االستقبال 
جھاز استقبال آخر   وعدا عن ذلك فھناك٠تم اختزانھاوتحولھا الى مركز التفكیر في الدماغ حیث ی

وبعد ان ٠استقبال السمع  ھو العین التي تسقبل نوعا آخر من االشارات وبسرعة اكبر من سرعة
  ٠یھمكم اذا اردتم اتقان فن الحدیث  القینا نظرة من نوع ّاخر على الیة النطق البشري، فیجب ان

  معرفة اعضاء جھاز النطق ووظائفھا -
 أھم أعضاء جھاز النطق ھو جھاز تفریغ الھواء الذي یؤمن الھواء الضروري عند التحدث ان ان

 یجب أن تعرف بشكل جید، النھ من شروط التنفس السلیم ھو من شروط) مفرغ الھواء( وظائف 
عائقا لھ عن  الحدیث الجید، واذا لم یستطیع الشخص القیام بالتنفس بشكل سلیم، فان ذلك قد یكون

التنفس الھادْى ، فان  درتھ على الحدیث ، ان التنفس یتم بشكل آلي ما دمنا في سكون، وعندق
الكالم نضطر الى التقلیل من  وعلى العكس من ذلك فاننا عند٠الشھیق والزفیر یكونان منتظمان 

الشھیق بشكل عام یجب ان نتحكم  الھواء المستنشق بحیث یكون وقت الزفیر أطول من وقت
: ٣تكون العالقة بین الزفیر والشھیق بنسبة  اق ، بحیث نقللھ او نزیده، في حالة السكونباالستنش

  ٠أكثر   او١:١٢ وحتى ١:٧ وفي حالة الكالم تصبح ٢
 

  ٠الكالم ان عدم معرفة طریق التنفس السلیم تكون سببا في خوف بعض الناس من
مرتبط بشكل كبیر  كلمات، وكل ھذابتأتئون او یأكلون المقاطع االخیرة من ال" حیث انھم اما 

مكعب من الھواء، وعند  بطریقة التنفس السلیم ان الرئتان تستوعبان حوالي خمسة اآلف میتر
 واذا ٠شھیق وزفیر  سم تتحول في كل٥٠٠ وحوالي ٠ سم ٤٥٠٠التنفس الطبیعي تحتفظ ب 

 بشكل منتظم ، بمعنى وتنفسوا رغبتم باستمرار عملیة التنفس أناء الحدیث فحافظوا على ھدوئكم
الطبیعي ان ال تفكروا في التنفس المنظم  ان علیكم عند نھایة كل عبارة ان تتنفسوا بعمق، ومن

المناسبة، لذلك تعلموا التنفس المنتظم عن طریق التمارین ،  أكثر من تفكیركم في اختبار الكلمات
  ٠القواعد التي تساعد على تسھیل عملیة النطق  وسنعطي بدورنا بعض

  عند البدء بالتنفس ، وعند كل جملة ، وال نقص بكلمة ان یتم استنشاق الھواء الكافي -1
  ٠االستنشاق ، وان الھواء المستنشق یحدده الشخص حسب خبرتھ المبالغة في" كاف "
  الھواء بشكل تدریجي وببطء خصوصا في البدایة حیث تكون كمیة یجب ان یتم اخراج -2

  ٠تنشقة تحاول الخروج بسرعة ومرة واحدةالمس الھواء الكبیرة
   اذ ان رفع الصوت یؤدي الى٠الطریقة العادیة في الكالم یجب رفع الصوت بالمقارنة مع -3



  ٠استھالك اكبر للھواء 
  ٠یجب التنفس عبر الفم واالنف في آن واحد -4

  ٠یكون الصدر مرتخیا، وغیر مشدود بشكل واضح لتسھیل عملیة التنفس یجب ان -5
في حال الكالم یتم ٠وأن تكون االعصاب ھادئة بشكل خاص ان یتم الكالم في وضع صحي جید، -6

الالئق القاء الخطب في وسط مقر، مليء بالدخان او في اماكن  التنفس عبر الفم ولذلك فمن غیر
 من المعروف ان ٠البارد والجاف یحتوي علىكائنات عضویة معقده باردة، كل ھذا الن الھواء

 فغالبا ما یمتلك الرجال صوتا اكثر عمقا ، واما ٠على نوعیة الصوت ھیة الجنس لھا تأثیرما
اكثر ارتفاعا، ولغایة سن البلوغ فانھ ال فرق بین اصوات الفتیات والفتیان،  النساء فان صوتھن

 اضطراب نمو الغدد الجنسیة یسبب اضطرابا في نمو الصوت ، ان الفتیان لھم صوت مشابة وان
  الفتیات دون سن بلوغ ، ربما ان ھذا الصوت من الناحیة الموسیقیة یحتوي على سعةلصوت

لیكونوا  وقوة وتزداد فیھ اكثر من بقیة االصوات ، فقد كانوا في القرون الوسطى یخصون الفتیان
  ٠منشدین للقداس في الكنائس

ارتفاع الصوت من یستطیع المستمعون سماعھ، ف ان صوت المتكلم یجب أن یكون ارتفاعھ بحیث
المكان، او عدد المستمعین،او الفوضى  الضروري أن یتغیر حسب الظروف مثل حجم

صوتھ اكثر من قدرتھ، الن ذلك یؤدي الى   ومن الخطأ ان یرفع المتكلم٠الخ ٠٠المصاحبة
طویل في جھاز الصوت، وال ننصح باالكثار   وربما یؤدي أیضا الى مرض٠اضطراب في الصوت

االنفلونزا، او في حال اصابة اجھزة الصوت او تفریغ الھواء  ي حال االصابة بالزكام اومن الكالم ف
  ٠بمرض 

المتكلم یجب ان یكون ارتفاعھ بحیث یناسب الوسط الذي یتحدث فیھ، فمن غیر االئق  ان صوت
 ان یتم الحدیث في وسط یضم اشخاصا ال تعرفھم مثل المطاعم او المقاھي او وسائط النقل مثال
 الخ بصوت عال ، ولذلك الننا نزعجھم من ناحیة ، ومن ناحیة اخرى تطلعھم على أسرارنا00

  ٠وأعمالنا الخاصة
یتكلمون بصوت منخفض ،  نستطیع ان نحدد حسب قوة الصوت طبع الشخص ، فالخجولین مثال

 ٠ثم بالصوت المرتفع خالل أحادی وعلى العكس من ذلك الحیویین او العدوانیون الذین یمتازون
یتكلم بصوت مزعج، كالھما  وان الشخص الذي یتكلم بصوت منخفض ومرتجف مثلھ مثل من

   في الحالة االولى فان الشخـــص٠مخالف لقواعد اللباقة 
الثانیة یعطي   وفي الحالة٠یعطي انطباعا على انھ عدیم الثقة بنفسھ،وبالكالم الذي یتكلم بھ

وكذلك فان  لمرتفع اخفاء ضعف ونقص معلوماتھانطباعا على انھ یحاول عن طریق صوتھ ا
العربیة یتكلمون بطریقة  ارتفاع الصوت اثناء الحدیث یختلف باختالف الشعوب، فمثال في البالد

القوة والصدق واما الصوت المنخفض  یعتبرھا االوروبیون مزعجة، بینما یعتبرھا العرب دلیل على
صوتھ، بحیث یمیزه عن االخرین ،  ة فيان كل شخص یمتلك نغمة خاص٠فدلیل على الضعف 

أثبت علم الصوتیات انھ ال یوجد اثنان  وعن طریقھ یمكننا التعرف على صاحب ھذا الصوت، ولقد
  ٠یمتكان نفس البصمات متشابھان في الصوت كما انھ ال یوجد اثنان

یح ان الصوت الالمباالة عند المستمع، صح ان الصوت وحده قادر على اثارة القبول او النفور او
وتطویره خصوصا اذا كان السبب في احداث النفور كونھ  قد ولد معنا، اال انھ من الممكن تعدیلھ

تطابق نغمة الصوت طبع االنسان ، فالشخص بارد الطبع لھ  وكثیرا ما٠ناجما عن عادات سیئة
تغیر  كذلك ت٠الشخص المرح لھ صوت یتمیز بالحیویة والمرح بینما) غیر مؤثر( صوت بارد 

 فالشخص المھموم مثال یعرف من صوتھ ان كذلك، كما یعرف ٠المتكلم نغمة الصوت حسب مزاج
وان علماء الصوتیات قادرون على التمیز بین النغمة واالصلیة ٠كذلك  الشخص السعید انھ

  النغمة المصطنعة الخاضعة للوضع الذي نكون فیــھ الطبیعیة وبین
ر حسب الوضع النفسي او المادي ، ان المرض او االنزعاج، او تتغی وكذلك فان امكانیات الكالم

وھناك نوع آخر من الناس ال یفھم حدیثھم النھم ال ٠ذلك سلبیا على الصوت  الجوع والتوتر یؤثر
بالكلمة بشكل تام واضح، فتكون عباراتھم قصیرة، یأكلون نصف الكلمة ویشبكونھا  یتلفظون
 وا من انكم ال تخطئون مثل ھذه االخطاء فاستخدموا جھازاخرى، واذا أردتم أن تتأكد بكلمات

بالتركیز على  التسجیل لتسجیل قطعة ادبیة معینة، ثم اعیدوا االستماع الى ھذه القطعة وراقبوا



عادة عندكم،  مخارج تلك الحروف والتلفظ بھا بشكل واضح متقطع، وال تخشوا ان یصبح ذلك
ان ٠تحسن لفظكم  خرى، وقارنوا لتعرفوا الى أي درجةوبعد عدة تمارین حاولوا التسجیل مرة ا

في الكالم، فعندما یكونا  الضعف في طریقة التلفظ غالبا ما تكون ناتجة عن بعض العادات السیئة
اصالح ذلك باالستعانة برفع   وال یـتأتى٠اللسان والشفاه مرتخیان یكون الكالم غیر واضح 
  ٠الصوت 

  " عیوب النطق" -
الذي لھ سبب نفسي " أو التأتأه" الفأفأة" العیب المعروف باسم   النطق ھومن أھم عیوب

 فیزداد ھذا ٠المادي ألن ذلك یزداد في الحالة التي یجب ان ال یظھر عندھا  باالضافة الى السبب
عندما یكون على ھذا النوع من االشخاص التحدث امام حشد من الناس او مع رئیسھ  العب مثال

 ندما یكون مضطربا، ویختفي ھذا العیب عندما یكون الشخص بین معارفھ او ع٠العمل  في
فانھم قد شفوا   اما الثلثین االخرین٠واقاربھ، ان ثلث المصابین بھذا العیب استعصى علیھم العالج
  ٠تماما او جزئیا بعد المعالجة 

لك العیب الذي العیب النائج عن خلل في تجویف االنف ، او ذ كما ان ھناك عیوب اخرى مثل ذلك
لالحرف الراء والسین، واما بالنسبة لعالج بعض ھذه العیوب فیتم  یؤدي الى اللفظ الخاطىء

 ثم على شكل كلمات ، وبعدھا ٠التلفظ بمثل ھذه الحروف على شكل مقاطع  بالتمرین المستمر على
  ٠على شكل جمل 

  " عیوب الصمت " -
یؤدي ھذا الى غضب المدخنین، ذلك   في الصوت فقداذا قلنا ان التدخین یساعد على احداث عیوب

 ومن الطبیعي ایضا ان یؤثر البقاء في ٠الدخان ان الحنجره تتأثر بالمواد التي تفرز اثناء احتراف
تناول الشمروبات الكحولیة یؤدي الى توسیع الشرایین ،  وسط مدخن على غیر المدخنین، كما ان

ة، اذ ان االغشیة المخاطیة تتأثر عندما ال یستطیع المخاطی ومن ثم انتفاخ اغشیة الحنجرة
  ٠العلم ان الخطیب یتنفس فقط عبر فمھ دائما  الشخص التنفس عبر انفھ، مع

الخطباء مراقبة حركة الشفاه ، ومقدار المسافة بینھما كما  ومما یساعد على فھم ما یقولھ احد
( یب، عند الحدیث عبر جھاز االستقبال الفك االسفل، وایماءات الخط یساعد على ذلك مراقبة حركة

توضیح مخارج : الخطیب ان یستعیض عن العوامل البصریة بعوامل صوتیة مثل فان على)الرادیو
النغمة في االلقاء ، ورفع الصوت بشكل معتدل ( واالصوات ، والتركیز على الموسیقى  الحروف ،

  ٠واالبطاء المعقول اثناء االلقاء ،
 

  "جھاز السمع " -
 

النطق من الناحیة السمعیة، عندما نتكلم فاننا نصدر امواجا صوتیة لھا سعة، كما  دعونا ننظر الى
القصوى  لھل تردد أي عدد االمواج المتكررة في الوحدة الزمنیة كالثانیة مثال ، اما السعة ان

غط الھواء ان ض فتعني االرتفاع او االنخفاض االعظم لضغط الھواء الذي تسببھ الموجة الصوتیة،
التقاط موجات صوتیة  سم وحسب االوضاع الطبیعیة تكون االذن البشریة قادرة على/یقاس بالداین

  ٠سم / داین ٠ر٠٠٠١بسعة قدرھا 
في الثانیة الواحدة، وفي الظروف المالئمة یستطیع االنسا ن التقاط  والتردد یقاس بعدد الذبذبات

لب القراء یعرفون وحدة اخرى مستعملة في علم ث وان اغ/ ذبذبة  20000 موجات بتردد وقدره
 ٥( الدیسیل ، وان اضعف صوت نستطیع التقاطھ وتمیزه ھو دیسیل، أي  " الصوتیات وھي

 وعند الفیزیائین تعتبر ھذه القسمة ھي الوحدة ٠ داین سم ٢٠٠ر٠یعادل  ، تحت ضغط) دیسیل 
رین دیسیل تقریبا، اما الفوضى فالھمس المنخفض جدا على مسافة مترین یعادل عش الرئیسیة ،

  دیسیل ، وصوت القطار القادم یعادل مائة٤٥یثیرھا المشاھدون في دور السینما فتعادل  التي
الھمس  دیسیل ، وعندما یصل الصوت الى درجة مائة واربعین دیسیل تشعر باْاللم، ان الفرق بین

االذن تكون  تین دیسیل ، انالخافت جدا وبین أي صوت یمكن ان یخرجھ االنسان بما یعادل س
ولمعرفة مدى  ثانیة/ ذبذبة ٤٠٠٠ الى ٢٠٠٠حساسة اكثر ما یكون في المجال الواقع بین 

 حساسیة ھذا الجھاز السمعي فان علینا ان نعرف ان طبلة االذن تھتز على



  ولو كانت االذن اكثر حساسیة لكنا قادرین على التقاط الجزئیات٠ سم١٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠مسافة
  ٠الحركة العشوائیة في الھواء ذات 

صوتین معیین حتى تستطیع االذن التفریق  ومن الطبیعي ان نتساءل عن مقدار االختالف بین
المختلفة، ال یمكن ان نتسطیع احصاءھا ، لذلك یجب  بینھما، حیث أن ھناك ملیارات االصوات

التردد المنخفض الى التردد المتكررة، ولو احصینا ھذه االصوات من  االھتمام باالصوات الكثیرة
  ٠شدة مختلفة ) ٣٥٠(تردد مختلف، باالضافة الى  (1600 ) العالي لحصلنا على
مجال الصوتیات اثبتوا ان عدد االصوات المسموعة نظریا تعادل  ان العلماء العاملین في

ني اننا لكن ھل ھذا یع٠والتي یستطیع االنسان التفریق بینھا نظریا ایضا  نغمة مختلفة،٣٤٠٠٠٠
 صوت مختلف ، الجواب طبعا ھو النفي،اذ ان كل ٣٤٠ر٠٠٠لغة تكون من  نستطیع امتالك
خالل الحدیث یمكن ان یفصل بینھما نغمات اخرى ، وعندھا یكون التمییز صعبا  نغمتین مختلفتین

 باذا راینا توأمین احدھما بجان٠ھناك احدى المقارنات التي یمكن ان تسھل علینا االمر ٠بینھما
نعرف من ھو  االخر، فاننا نستطیع التفریق بینھما، لكن اذا صادفنا احدھما في الطریق ، فاننا لن

  ٠الذي قابلناه؟ ونفس الوضع یكون بین االصوات 
ثانیة / ذبذبة ٤٠٠٠: ٥٠٠دیسیل ما یبن ) ٥٠(حساسیة للنغمات ذات ال  ان االذن اكثر ما تكون

ثانیة واالخرى / ذبذبة ٨٠٠نھا التقاط نغمتین تردد االولى بمیزة عجیبة ، حیث یمك واالذن تتمتع
 ثانیة بینما ال تستطیع العین ذلك اذ انھا غیر قادرة على رؤیة ضوء أحمر وضوء/ ذبذبة  ١٢٠٠

خاصیة   وھذه٠ لكنھا ترى لونا ثالثا وھو البرتقالي٠أصفر قادمان من مصدر واحد في آن واحد
حیث اننا  سماع محدثنا بالرغم من الضوضاء المحیطة بنا،ھامة جدا لالذن حیث اننا نستطیع 

الرموز  نتغلب علیھا، ان وجود الضوضاء بشكل مستمر یؤدي الى استخدام عدد محدد من
 ٠من الضوضاء   ولذلك ال نخطىء في التقاطھا بالرغم٠الصوتیة، والتي من السھل التفریق بینھا

  على فھم ما یقال ؟ ل الذي عنده نفقد القدرةأما بالنسبة لسرعة الكالم فما ھو الحد الفاص
المستعمین مقاطع بسرعات  أجرى العالمان جولیشتاین تجارب حول ھذا الموضوع، حیث قرأ على

نالحظ انھ عندما كانت   كلمة في الدقیقة ،٣٢٢، ٢٤٨،٢٨٥، ١٧٤، ١٠٠،١٣٧مختلفة من 
دقیقة، لم تصل درجة / كلمة ٣٢٢السرعة منخفضة یكون الفھم كامال، لكن حتى عند السرعة 

الممكن ان تضاعف سرعة الكالم دون  الفھم الى الصفر وخرج بنتیجة انھ في الظروف العادیة من
بالنسبة لنوع اللغة المستعملة، ھل ھي لغة  ان یؤثر ذلك على درجة الفھم ، لكن ھناك قضیة اخرى

نستطیع اتمام الحروف والمقاطع التي لم فبالنسبة للغة االم  االم ام لغة اجنبیة ال نتقنھا بشكل جید،
بالنسبة للغة االجنبیة التي ال نتقھا جیدا فالوضع یختلف اننا ال نستطیع   اما٠نتمكن من فھمھا

  ٠المقاطع التي اخطأناھا اتمام
  تدریب الصوت -

القراءة بصوت عال، حیث اننا نراقب اللفظ السلیم بواسطة  ان أفضل طریقة لتدریب الصوت ھي
عال جدا او لمدة طویلة، ونقترح التدریب ثالث مرات یومیا ولمدة  سمع، وال داع للقراءة بصوتال

المرة الواحدة، مع استراحة قصیرة كل خمس دقائق، ان تدریب الصوت  خمسة عشر دقیقة في
التنفس السلیم، باالضافة الى ذلك علینا القیام بتدریبات على تغییر الصوت  یجب ان یتم مع تدریب

بعض الناس الذین یتكلمون بنغمة واحدة وفي اطراد رتیب طلیة الوقت مما یزعج   فھناك،
 وھناك آخرون على العكس تماما، ان ھذین النوعین بحاجة الى القیام بتسجیل صوتھم المستمع،

  ٠وسماعھ للتمكن من تقییم صوتھم للعمل على تعدیلھ
التغییر في طبقة الصوت یعطي لمعنى الحدیث بتعدیل نغمة الصوت او  ولیكن في علمنا ان القیام

ھل اصبح خالد مدیرا :  تخیلوا ان احد زمالئكم سألكم السؤال التالي٠تجاھلھا اھمیة ال یمكن
 ان معنى ھذا السؤال سیختلف باختالف طریقة النغمة التي قیل فیھا ، فقد یعني ھذا للدائرة؟

اذا ركز على  د قد اصبح حقا مدیرا للدائرة، اماالسؤال ان الزمیل یرید ان یعرف فیما اذا كان خال
معنى آخر ھل اصبح  اسم خالد، وغیر طریقة لفظ االسم ، وارتفاع الصوت فان السؤال عندھا یأخذ

أي بتعدیل نغمة الصوت   اذن وبتغیر ارتفاع وقوة الصوت٠ذلك غیر الكفوء مدیرا للدائرة(خالد
الصوت یعطي المستعمین قدرة  ا ان تعدیل نغمةكم٠نكون قادرین على جذب انتباه المستعمین 

صوتا حیویا جذابا فان المستمعین  افضل على معرفة طبع المتحدث، واذا كان المتحدث یمتلك



او الشك، وعلى العكس من ذلك، فانھ   ان رفع الصوت یستخدم عند السؤال او التردد٠سیحبونھ
ھاء موضوع ما ، او االجابة على سؤال معین ان عندما نقرر شیئا ما بجزم او بثقة، او عندما نرید

نستطیع التحكم بنغمة الصوت من حیث الوقت، فنستطیع  كذلك فاننا٠فان ارتفاع الصوت ینخفض 
وسرعة الكالم تعتمد على طبیعة المتحدث، فالمترددون یتكلمون  ٠االسراع او االبطاء في الكالم

 العكس من ذلك فان سریعوا الكالم عادة ما الكئیبون، ورابطوا ، وعلى ببطء، وكذلك المنقبضون
الحیویین والمرحین ان النساء یتكلمن بسرعة اكبر من الرجال، واحیانا یصل سرعة  یكونون من

 اذ أن ٠ والسرعة في الحدیث تختلف كذلك من شعب آلخر٠ضعف سرعة صوت الرجال الصوت
 یتكلمون بسرعة اكبر من ان الغرب من اصل روماني، واالیطالیین والفرنسیین من المعروف

 كذلك نضع سرعة الكالم الى حالة٠االسكندنافیة اما العرب فیعتبرون بطیيء الكالم الشعوب
كذلك ٠)مثال أثناء الكالم امام جمھور من الناس(المتكلم، فاحیانا یكون من المفروض التكلم بسرعة

 وبشكل ٠تعتبر مھمة جدا  ال فغالبا ما نسرع في الحدیث عن أمور٠فان اھمیة الكالم تحدد سرعتھ
الحدیث ، ففي الحالة االولى ال  عام فلیس من المرغوب فیھ المبالغة في االسراع او االبطاء في

یشعر المستمع بالسأم، وفي الحالتین ینخفض  یستطیع المستمع متابعة ما یقال، وفي الحالة الثانیة
سرعة في الكالم حسب أھمیتھ والحالة المتحدث درجة ال انتباه المستمع، وأفضل االمور ان یغیر

 ٠الموافقة
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  الفصل السادس



 
  اختیار الكلمات

  مخزون اللغة والحدیث الصامت عند التفكیر -
 ات كل سنھیبدأ الطفل بتعلم الكالم،فانھ یضیف الى قاموسھ اللغوي عددا محددا من الكلم عندما

فعال   والرجل البالغ یمتلك احتیاطي محدد من الكلمات التي یستعملھا بشكل٠وتزداد باستمرار
  ٠من الكلمات التي یعرف معناھا ولكنھ ال یستعملھا) أكبر من االول(واحتیاطي آخر

 ٥٠٠٠التلفونیة یوجد   كلمة مستعملة في المحادثات٨٠٠٠٠في الوالیات المتحدة اثبتوا انھ من بین 
بشطل فعال لیس كبیرا الى تلك  كلمة مختلفة فقط، مما یعني ان حجم القاموس اللغوي المستعمل

 كلمة ١٠ر٠٠٠یستعملوا اكثر من   ان مؤلفي اجمل الروایات لم٠الدرجة التي یتصورھا البعض
 ٦ الى ٥التي یعرف الفرد معناھا تبلغ  یقولن ان عدد الكلمات) اللسانیات( ان علماء ٠مختلفة

 الى ٢٠٠ر٠٠٠الموجودة في لغة تتراوح ما بین  اضعاف الكلمات المستعملة، بینما عدد الكلمات
الكالم احتمالي حیث ان اللغة شيءحي، ویظھر باستمرار  على كل حال یعتبر ھذا٠ كلمة٤٠٠ر٠٠٠

د، كل فرد منا یمتلك قاموس فعال بحجم محد٠المختلفة في الحیاة دائم تعابیر جدیدة في المجاالت
االول بعدة مرات ، وعندما نتحدث فاننا نختار الكلمات من القاموس الفعال  وقاموس سلبي یفوق حجم

 ٠اكبر افراد یستقون الكلمات من القاموس االكبر مما یؤدي الى قدرتھم على التعبیر بدقة ، لكن ھناك
 

م سوكولوف، ٠سوفیتي أال لقد طور العالم كذلك فھناك قضیة اخرى ھي العالقة بین اللغة والتفكیر،
داخلي صامت ، ولقد تم اجراء   عندما یفكر الشخص فان ذلك یعني انھ یقوم بحوار-:نظریة تقول

كھربائیة لقیاس الجھد الكھربائي، وقد  تجارب على اشخاص، حیث ربط على السنتھم وشفاھم أقطاب
 بعض المسائل میكروفولت، وقاسوھا في حالة حل ٥٠٠قاس المختصون حالة السكون فوجدھا 

كتب سوكولوف في جمیع االحوال ان التفكیر مرتبط   وقد٠)  میكروفولت واكثر٥٠(فوجدوا انھا 
الحاالت وخصوصا عند اتخاذ قرار ما تكون حركة اعضاء الكالم  باللغة، وبالرغم من انھ في بعض

صعوبة بمكان متابعة یعني اننا نتحدث عن التفكیر غیر المرتبط باللغة ومن ال محددة، اال ان ذلك ال
 للتأكد من ذلك، اال ان الشخص ذاتھ یمكنھ التحقق من صحة ھذه النظریة، ھل حاولتم في التفكیر

بدون ذلك ؟  بعض االحیان التأكد من ان التفكیر یجري بمصاحبة الھواء الداخلي ، وھل یمكن التفكیر
التفكیر وفي ذات الوقت   یمكنكم لكن ھل٠ربما تشعرون وللوھلة االولى ان ھدف المسألة سھلة الحل

الكبیر من الكلمات یسھل عملیة  متابعة كیف یجري التفكیر؟ ھنال سؤال آخر ھل یعني االحتیاطي
  التفكیر ، وبالتالي وضع االفكار في قوالب واضحة ؟

 ملما بلغة أجنبیة العالقة بین التفكیر والحوار الداخلي اذا كنت: ومن ھنا ننطلق في مسألة اآلتیة
التفكیر بواسطة اللغة العربیة الى  وبشكل جید، وكنت في ذلك البلد، فانھ من الطبیعي ان انتقل من

 ان الوضع لیس بھذه الصورة في بعض -:تقول التفكیر بواسطة اللغة االجنبیة، ان تجربتي الخاصة
 أقوم االن سوف: باللغة الروسیة واالنجلیزیة،مثال الحاالت ربما كنت أخوض في داخل نفسي حوارا

او بعد الغداء سأزور معرض الفنان، وعلى العكس من ذلك فال  بالذھاب الى فالن بواسطة المترو،
مسألة ما بلغة اجنبیة ، ومع ذلك فانني أعتقد ان موضوع التفكیر یحتوي  اتخیل انني استطیع حل

توي على قدر أكبر القضایا غیر الواضحة، وعلماء النفس یقولون ان مجال التفكیر یح على كثیر من
  ٠االماكن الفارغة من

باكبر قدر من الكلمات ، یقترح  كیف نغني احتیاطنا اللغوي: لننھي ھذه القضیة ونعود الى مسألة 
المبدعین بھدف اثراء القاموس اللغوي الذاتي  عادة بقراءة اعمال المؤلفین الجیدین، وسماع الخطباء

التي لم یستعملھا لغایة اآلن ، او أن یضع خطا تحت   ان ھذا یعني ان یسجل الشخص العبارات٠
  ٠ویحاول تكرارھا لیحفظھا العبارات الجدیدة التي یقرأھا

كانت / ابنتي الصغیرة في السادسة من عمرھا عندما كانت: أتذكر حادثھ صغیرة یمكن أن تكون مفیدة
تتمتم، وعندما دققت السمع یتحدثون كنت االحظ ان الطفلة  تلعب مع صدیقتھا وعندما كان كبار السن

قد استعملت لتوھا في حدیث الكبار، لم یعلمھا احد ھذه الطریقة ، لكن  تأكدت أنھا كانت تردد كلمة
  ٠ جربوا ذلك على طفل في نفس السن٠قد استخدمت الطریقة الصحیحة للحفظ وبدون ان تعرف

  باللغة الفصحى التحدث -
فان االحتیاطي الفعال ینقسم الى  تیاطي السلبي من الكلمات،باالضافة الى االحتیاطي الفعال، واالح



في التحدث، والقسم الثاني یختلف باختالف  یستخدم في الكتابة، ویستخدم الثاني: قسمین االول 
حوار جماعي او حوار بین الشباب ام حوار بین  موضوع الحدیث ، ھل ھو محاضرة ام مناقشة ام

  ٠المھنیین
 لقد ذكرنا في مكان آخر لماذا یحافظ ٠واختیار الكلمات مع الظروف المحیطة  میجب ان یتوافق الكال

 نمط معین من اللباس، وقصات الشعر، والكالم، ولكن عندما یدخلون الحیاة العملیة الشباب على
الغریب السيء  ویصبحون اباء قوموا وبالتدریج باالنتقال الى مواقع الكبار في السن، كذلك فان من

حتى ان بعضھم ( ٠السن امام مجموعة من كبار) صبیانیة( الشاب باستخدام مصطلحـــات ان یقوم 
مجموعة من االصدقاء او في  كذلك من غیر الالئق استعمال مصطلحات قویة امام) الیفھم ما یقال

  ٠اجتماع علمي
فس الحجم تعترض اللغات االخرى، وان وجدت فانھا لیست بن وھناك مشكلة تعترض اللغة العربیة وال

او معظم الذین انھوا معاھد متوسطة او علیا في الدول االجنبیة ال  كما ھو في اللغة العربیة كل
بآخر اتقان اللغة الفصحى، بینما كم من الملیون من االشخاص الذین یسكنون  یستطیعون بشكل او

عدة  د أن األصح ھوالعربي یتقنون اللغة الفصحى ، اعتقد ان نسبة الجزء كبیرة جدا، وأعتق العالم
حالة التحدث   صحیح ان معظم الناس یستطیعون الكتابة باللغة الفصحي اال انھ في٠أجزاء من االلف

  ٠الستعمل اللغة الفصحى 
  ما ھي المحظورات عند اختیار الكلمات؟ -

ھا یجب التي نستعمل اذا أردنا ان نتعلم فن الحدیث ، فیجب علینا ان نھتم باختیار الكلمات المناسبة
نبالغ في استعمالھا النھا تعجبنا الن  علینا ان ال نستخدم عددا قلیال من الكلمات ونكررھا باستمرار او

 عند حدیثكم حاولوا االنتباه الى تلك الكلمات ٠مبالغ فیھ ذلك یؤدي الى ان یكون حدیثنا متشابة بشكل
ة او اطلبوا من احد اصدقائكم ان یحلل یجعلكم تقحموھا كل ثالث او رابع عبار التي تعجبكم كثیرا، مما

 ویخبركم عن تلك الكلمات المستعملة بكثرة، وذا كان بامكانكم تسجیل حدیثكم على شریط حدیثكم،
كانت   سواء اكان اللفظ غیر واضح ، او٠فانكم ستالحظون االخطاء التي ترتكبونھا بكل وضوح

امكانیة تطویر  ن شریط التسجیل سوف یعطیكم ذلك ا٠الجمل غیر مكتملة، او االختیار السيء للكلمات
مباشرة، ذلك النھ یوجد بعض  قدرتكم اللفظیة، لكن ایاكم من خشیة االخطاء التي تقع عند الكالم

  ٠القصور دائما 
الكلمات التي القاھا المشاركون، ثم كتبت ھذه الكلمات كما ھي  في احد المؤتمرات ، سجلت جمیع

لك تلقى كل مشارك نشخة مكتوبة لكلمتھ التي القاھا ، حتى یتم تنقحھا وبعد ذ مسجلة على االشرطة،
تكن   فاللغة لم٠نشرھا، استغربت كثیرا كما استغرب االخرون كثرة االخطاء في ھذه الكلمات  ومن ثم

  فصحى، ولم یطابق النعت جنس المنعوت احیانا، ولم یكن العدد مطابقا
 

ینتقل من الموضوع  ة، وفي كثیر من االحیان كان المتحدثللمعدود، وبعض العبارات لم تكن مكتمل
 وھذا ٠لنتقیحھا قبل نشرھا الرئیسي الى مواضع اخرى جانبیة، ولذلك قدمت االوراق للمشاركین

المقروءة، ولو افترضنا ان المحدث یقوم  یعني ان االعمال المكتوبة تختلف وبشكل كبیر عن االعمال
ان ال یعطي االنطباع المطلوب ولكن من االفضل  ھناك خشیة منبااللقاء عن ورقة مكتوبة، فان 

) الحدیث( صغیرة لتوجیھ عملیة الحدیث وبالمقابل فان  االستعانة بمالحظات دونت على ورقة
  ٠التعدیل  المرتجل ال یصلح للنشر اال بعد

 استعمالھا ان كلمات نبالغ في لنعد الى موضوع اختیار الكلمات، علینا اذا شعرنا ان ھناك عدد من
مثال بعض الناس یستعمل كثیرا كلمات   ان ھذه الكلمات متنوعة وبشكل كبیر،٠نحاول التخلص منھا

 ٠٠٠وھذا من ناحیة واما من ناحیة اخرى  تماما،٠٠ او ٠٠٠ وھكذا ٠٠ أ٠٠٠"الیس كذلك " مثل 
بكلمات اخرى ومن والبعض االخر یمكن استبدالھا   ان بعض ھذه الكلمات یمكن التخلص منھا،٠الخ 

  ٠ھنا تأتي اھمیة المترادفات 
فان على  تكرار بعض الكلمات في عدة جمل ھناك ، في حالة االلقاء المكتوب مما یثیر النفور، لذا ان

المرتجل فان ھذه الحاجة   وبالنسبة لاللقاء٠المتحدث استخدام المترادفات او أي عالقة لغویة اخرى
  ٠لن تكون ضروریة بھذا القدر 

 روجیھ قبل مائة عام تقریبا ، ونفتقد مثلھ ، یضم ھذا ٠االنجلیزیة الفھ د ھناك قاموس باللغة
ما   ان ھذا القاموس٠المترادفات والكلمات الغریبة المعنى، ویضاف الیھ في كل سنھ الجدید القاموس



ان یستخدم  زال یساعد االنجلیز ومنذ مائة عام في تجدید وتطویر قدرتھم على التعبیر، ومن اراد
الكلمة لیجد رقمھا، مثال  الكلمات المترادفة لكلمة ما فعلیھ ان یبحث في الفھرس االبجدي عن ھذه

 كالم ، حوار ، - االسماء-التالیھ حدیث  حدیث ویقرأ المعاني( ٥٨٢(یجدھا تحت الرقم " حدیث" كلمة
، لفظ، خطابة، ٠٠٠٠متحدث ، متكلم ، محاضر  اتصال ، شفھي، قصة، بحث ، محاضرة خطیب ،

یخبر، یعبر ، یشرح یقدم، یھمس، یعلق ، یحاضر، یصرخ،  یتكلم ، یحكي ، یقول ،: أفعال ) ثرثـرة
فمي، اتحدث لكتاب، احفظ لساني خلف اسناني، اتكلم رغما عن انفي   تعابیر على لساني، افتح٠یثرثر

 لكم ھو مفید ھذا القاموس،  من ھذا ال بد ان یشعر القارىء٠٠اصحن الماء  اصب الماء في المنخل،
  اذ ان استعمال القاموس یؤدي الى تعمیق مقدرة الشخص٠ان یكون لكل دولة مثیال لھ الذي ال بد

  ٠اللغویة المحكیة والمكتوبة
  استعمال الكلمات االجنبیة -

الذین یبالغون في استعمال الكلمات األجنبیة في حدیثھم، وما یزال البعض  ھناك بعض االشخاص
على اللغة االم، بینما ھناك بعض الحاالت كالتحدث في مواضیع اخصاصیة بین  خر معتمدااال

داعي لالصرار على البحث عن عبارة اللغة الوطنیة لتحل محل اصطالح اجنبي متعارف  المختصین ال
 ولكن اذا حاول احدھم استعمال عدة كلمات اجنبیة خالل حدیثھ مع اشخاص غیر اختصاصین ، ٠علیھ
یتحدثون  ھ لن یكون مفھوما للجمیع على االغلب، وھناك بعض االختصاصین المولعین بتخصصھمفان

القول عن مثل  بطریقة دون ان یضعوا في حسابھم ان كالمھم ال یفھمھ غیر المتخصصین، ویمكن
  ٠الثقافي ھذا النوع من الناس انھ الیستطیع تقییم المستمعین ومعرفة مستواھم

ما دمت قادرا على التكلم  لماذا اتكلم ببساطة: من الناس تطبق القاعدة التالیةوھناك مجموعة اخرى 
خاصة عند تحدثھم مع الناس  لماذا یصر ھؤالء على استعمال مصطلحات اجنبیة" بطریقة أعقد

  عند االنجلیز مثل ممتاز٠االخرین البسطاء؟ ربما یكون السبب انھم یرغبون في كسب اعجاب
"Write toexnpessinotoimp " وینطبق ھذا المثل على " ال لتؤثر والذي یعني اكتب لتعبر

یعتقدون أنھم باستعمالھم مصطلحات   ان بعض غیر المختصین٠التحدث كما ینطبق على الكتابة
قیمة ھذه الكلمات ومحتواھا ولیس بالمعنى لھذه  أجنبیة یبدون أكثر معرفة لكن مستوى االفكار یحدد

االجنبیة من المفروض فیھ ان یكون عارفا لمعناھا، وطریقة  لمصطلحاتان من یستعمل ا٠الكلمات
للنظر ان ھناك من یستعملون مصطلحات اجنبیة دون معرفة لمعناھا الصحیح  لفظھا ، لكن من الملفت

  ٠لفظھا او طریقة
  الحكم واالمثال: استعمال المصطلحات الحدیثة  -

 ت جدیدة، كما تندثر اخرى قدیمة، كما ان بعض الكلماتباستمرار، فیدخلھا كلمات وعبارا تتغیر اللغة
اللغة   وال تعبر عن روح٠تنتشر بسرعة وتصبح حدیثة، بالرغم من انھا لیست جملیة بشكل خاص 

بھا في التعبیر ،   وتعطي اللغة القدرة التي ال بأس٠القدیمة، تكون ھذه الكلمات في البدایة ممتعة
تصبح كالقوالب، ولذا علینا  ا ھذه الكلمات وفي كل مكان ، فانھاولكن وفي اللحظة التي تنتشر فیھ

  ٠الحذر عند استخدام مثل ھذه الكلمات الحدیثة
والحكم في  وبالنسبة للحكم واالمثال القدیمة ، والوضع مشابھ، فمن ییضفي یستعمل ھذه االمثال

حكمة حقیقة مثال  لىالوضع المناسب ، فانھ یضفي على حدیثھ متعة خاصة ، الن بعضھا یحتوي ع
یمتلك اذنین ولسان واحد لیسمع  ان االنسان" أثار انتباھي عند تألیف ھذا الكتاب الحكمة القائلة

  ٠بكثرة وبشكل عام مما افقدھا معناھا لكن الكثیر من ھذه الحكم یستعمل" ضعف ما یقول ، 
  عدم الدقة في التعبیر -

 م كیف یعبر عما یرید قولھ بدقة، وخالل المناقشات غیراتقان فن الحدیث، علیھ أن یتعل ان من یرید
مناقشة بعض  الجادة ال نعیر اھتماما لقضیة اختیار الكلمات الدقیقة ، لكن في حالة المناظرات او

  المسائل المھمة، فان دقة التعبیر تلعب دورا ھاما، یمكن ان
 م ، ومن الضروري جدا اثناءمستوى االفراد حسب قدرتھم على التعبیر الدقیق عن مقاصدھ یحدد

العبارات، الن كل كلمة  المباحثات السیاسیة او عقد الصفقات التجاریة او االتفاقیات االھتمام بصیاغـة
القدم تخصص ھدفھ الرئیسي تعلیم الدقة   وجد في المجتمع العربي منذ٠یمكنھا تغیر المعنى المطلوب

 ٠ین دولتین ، ان ھذا التخصص ھو تخصص القانونب في التعبیر وصیاغة االفكار، اثناء المحادثات
التعابیر الدقیقة لمختلف القوانین واالتفاقیات  اذ ان عمل القانوني یتلخص في صیاغة

الذي یعتقد انھ ال فائدة من ھذا العمل ، ویتھمون القامون   وھناك بعض الناس٠الخ٠٠٠والمشاریع



یر باستمرار مما یسمح بالتفسیر المتعدد لنفس العبارة یكون ذلك الن اللغة تتغ بالتالعب بااللفاظ، ربما
لقانون ما  عمل القانونیین الرئیسي ھو عدم السماح بوجود التفاسیر المختلفة المتعددة المعنى لذا فان

یجب ان یكون االخر  -:او اتفاقیة معینة، لقد قال أحد كبار العسكریین في نھایة القرن الماضي
معنى، فكن متأكدا من ان ھذا االمر  اذا اتیح لھذا االمر أن یحتمل أكثر منالعسكري احادي المعنى، و

  :نعطي ھذا المثال  وعلى ذلك٠سیوصل بایة طریقة الى الطریق السلیم
سیكون ھناك شك ھل المقصود الثانیة  اذا جاء للسریة امر بالھجوم الساعة الثانیة والنصف ، فانھ

من تقسیم الیوم واللیلھ الى اربع وعشرین  ءا ، بالرغموالنصف صباحا ام الثامنة والنصف مسا
باالوامر العسكریة فقط، وانما بجمیع اوامر العمل ،  ساعة شيء معروف وال یتعلق ھذا الموضوع

 مثال لو اعلن في ٠سینفذ بالشكل الذي یناسب المستقبل لھذا االمر واذا احتمل االمر معنیین فانھ
عمل ماھو نھایة الشھر، فسنجد ان الكثیرین یصرون على ان االقصىباتخاذ  عشرین شباط الحد

  ٠ھو نھایة الشھر القادم أي شھر اذار المقصود بذلك
یكون التعبیر دقیقا وحازما، ففي المثال السابق عن  ان الدرس المستفاد من ھذا ھو انھ یجب ان

معنى االخر بالكلمات االتیة من المفروض القاء امكانیة احتمال ال  كان٠انھاء العمل حتى نھایة الشھر
  ٠حتى نھایة شھر شباط

 
 خذوا مثال احد ٠شيء كیف نستطیع تعلم التعبیر الدقیق؟ ان التدرب على التعابیر المكتوبة ھو افضل

عبارة وفي نفس الوقت تساءلوا ما   واقرؤا ببطء عبارة٠مشاریع االتفاقیات التجاریة في مؤسستكم
الذي تحتملھ الكلمات والتعابیر الموجودة،  - حة المؤسسة مثالھو المعنى االخر الذي یضر مصل

بتعابیر افضل ، لكن یجب االنتباه الى ان السرعھ ال  واكتبوا على حاشیة مالحظاتكم واقتراحاتكم
  ٠ النھ یجب وزن كل كلمة وكل عبارة٠یحتاج الى وقت طویل   ذا ان ذلك٠تجدي في ھذا الموضوع
ھ یجب علینا االستعداد قبل الذھاب الى مناقشة ما، ویتلخص ھذه االستعداد ان أشرنا في مكان آخر الى

مقترحاتنا التي نرغب بھا، والبحث عن الحجج والبراھین التي تدعم قضیتنا من  في تسجیل
 وفي ٠أیضا ونحن نفكر ان نكتب المالحظات للمساعدة في التعبیر الدقیق عن االفكار الضروري

  ٠ما سبق حیث یكون قصد الكاتب ان ال یكون واضحا في كالمھالحاالت على العكس م بعض
فیما اذا كان  طلب احد الجنود من احدى العرافات ان تخبره٠وسنعطي مثاال اصیال عن ھذا النوع 

 ٠تموت حامال سالحك تذھب للحرب ترجع ال: سیرجع حیا من الحرب؟ وتلقى الجواب وكان كالتالي
  لوسطى قادرین علـــــىوحیث انھ لم یكونوا في العصور ا

ولذلك  الفواصل بین الكلمات، فان تفسیر العبارة یعتمد على أي من الكلمتین قد اتصلتا معا، وضع
حامال   تذھب للحرب، ترجع، ال تموت-:یمكننا ان نتصوران العرافة اردات ان تقول للجندي

تكون متصلة  قد" ال "وھكذا نجد كلمة٠او تذھب للحرب ، ترجع ال ، تموت حامال سالحك٠سالحك
حاالت كثیرة یكون من  وفي الحیاة الیومیھ ھناك" تموت" ومرة تتصل بالكلمة " ترجع" بالكلمة 

من یرید شراء بیت ، فتذھب  االفضل استعمال عبارات عامھ فیھا دون تحدید مطلق ، مثال ھناك
لمشتري بالبائع، فانھ یجد وعندما یلتقي ا زوجتھ الى الجیران وتسألھم عن البیت وما فیھ من عیوب،

زوجتھ قد جمعت معلومات عن البیت، او ان یخبره باسماء  ان: انھ لن یكون مناسبا ان یقول للبائع
 او ٠٠٠علمت ان : المعلومات عن البیت ، لذلك یمكنھ القول بشكل عام االشخاص الذین قدموا بعض

كما ان ھناك نقطة مھمة في ٠٠ماضیةاعتقد انكم غیرتم االرضیة في السنة ال" او "ھل ھناك عفونھ
عندما  -:  والمثال التالي یوضح ذلك٠الكلمات وھي ان ال بجعل المستمع یفاجأ اثناء حدیثنا  اختیار

اكبر من ان   فأنت٠ انا ال ارید ان اشكرك على ھذا العمل -:تسمع احدھم یقول لك او لغیرك
ال ارید ان اشكرك على  انا"٠ ھذه العبارة  بالتأكید ستفاجأ عندما تسمع الجزء االول من٠٠٠تشكر

ان یغیر تركیب ھذه العبارة مع   لذا فان بامكان المتحدث٠ھذا العمل ، ولن تھدأ حتى یتم عبارتھ
 انك اكبر من ان اشكرك على ٠بامكانھ ان یقول المحافظة على نفس المعنى اذا كان یصر علیھ ، اذ

  ٠ھذا العمل العظیم 
 النظریة المجردة تسبب صعوبة بالغة للمستمع، خصوصا اذا كنا نتكلم عن شيءالكلمات  ان استخدام

والنظریة تجعل  جدید، وغیرمعروف لغایة اآلن ، الن استخدام العبارات الملیئة باالفكار المجردة،
استقبال اشیاء جدیدة وفھمھا  المستمع یفقد القدرة على متابعة الحدیث، حیث ان قدرة الدماغ على

  ٠ محدودة، خصوصا اذا كان الكالم یدور بسرعةلھا قدرة



الكتاب المشھورین  أتذكر ما حصل معي قبل عدة سنین عندما كان الرادیو یبث طرائف مرحة لعدد من
العلم ان ھذھالطرائف لم تكن من  لقد كان ھذه المذیع یلقي ھذه الطرائف متتابعة دون انقطاع، مع

استقبال ھذه الطرائف المتتابعة، فما بالك  ادر على عندھا شعرت ان دماغي غیر ق٠نفس النوع
  من باستیعابھا وتحلیلھا والتفكیر فیما تحتویھ

الوقت لم اعد اسمع   ان المسؤولین قد شعروا بھذا الخطأ بالتأكید، النني ومنذ ذلك٠حكمة معنیة
ا نستنتج انھ اذا الكامنة فیھا من ھن طرائف تلقى متابعة دون ان یكون ھناك فاصال الستیعاب الحكمة

 ویفضل اعطاء مثال یوضع ٠نعطیھ الوقت الالزم لفھمھ اردنا ان نقول شیئا جدیدا لمستمعنا فعلینا ان
  ٠العبارة المجردة  المعنى المقصود بعد او قبل

غیر قادر على استیعاب وفھم  ان الدماغ" حاولوا تخیل المقطع السابق فمثال بجملة واحدة ھي 
تعطیكم التصور الحقیقي ، وعلى العكس من ذلك   ان ھذه العبارة لن-طاة متتابعة االفكار الصرفة مع

  العبارات فان اعطاء مثال واحد سوف یتح لكم فھم
المعطاة بشكل مجرد لن  بطریقة أسھل، وأعتقد ان ھاك فرق كبیر في الحفظ والتذكر اذا ان الفكرة

المرضح لھذه الفكرة نستطیع تذكرة  ثال العلمينستطیع تذكرھا اال فترة قصیرة من الوقت، بینما الم
المختصین یھتمون بھذه المالحظة ویوظفونھا، ان  فترة طویلة من الوقت، في الواقع ھناك قلیال من

المعلومات التي یعرفونھا جیدا كنتیجة للعمل والدراسة الطویلین  كثیرا من الناس ال یمكنھم تصور ان
خطأ الرئیسي ھو انھم یتوقعون المعلومات حیث ال تكون لالخرین وال تكون وببساطة مجھولة

نمیز الفرق الكبیر بین الكلمات المجردة، والكلمات المحددة، وسنقارن بین عدة  وعلینا ان٠موجودة
 الحقیقة ،: بیت ، كرسي، لوحة، برغي ،ام ، قلم، وعدة كلمات مجردة مثل : محددة مثل  كلمات

تصور معاني   بالتأكید انكم لن تواجھوا صعوبة في٠طیة، السالمالعدل، الجمال ، الشرف، الدیمقرا
   بشرط٠الكلمات المحددة، حاولوا ذلك بالنسبة للكلمات المجردة

 ان كل شخص یعرف ماھي الحقیقة، او ما ھو العدل، حاولوا: تفعلوا ذلك بسطحیة ونقول ان ال
یأتي  وا ذلك على ورقة وعندماتعریف او على االقل توضیح محتوى ھذه الكلمات المجردة، اكتب

النتیجة انكم  صدیق لضیفاتكم اطلبوا منھ ان یوضح لكم تصوره عن مثل ھذه الكلمات المجردة،
االختالف لیس شیئا  ستستغربون كم ھو مختلف تصور مختلف الناس لھذه الكلمات المجردة، ان ھذا

یفیدكم وسیوفر علیكم مئات الساعات س بسیطا، اني انصحكم بأن تقوموا بھذه التجربة الجیدة الن ذلك
 وذلك الن المشاركین في ھذه ٠تؤدي بكم الى نتیجة من المناقشات عدیدة النفع في المستقبل ، والتي

التي ھي محور نقاشھم، ان البعض لن یفھم ھذا الكالم طیلة  المناقشات لم یضعوا تعریفا للمفاھیم
  ٠حیاتھ
 
 

  الحدیث تنظیم -
الرئیسیھ لھذا الخطاب  قدم خطابا جماعیا، فمن الطبیعي ان یقوم بوضع الخطوطاذا اراد احد ان ی

  ٠مسبقا، وان یرتب افكاره وحججھ بعنایة
 الحدیث العادي ال یحتاج الى مثل ھذه الترتیبات، لكن اذا اردنا ان نجید فن الحدیث ، قد یبدو لنا ان

الجلسات العادیة  ذلك التحضیر للحدیث خاللفعلینا التحضیر للمناقشات ، ولبحث القاضایا المھمة، وك
یفرق بین ماھو رئیسي  ، من الصعب ان یكترث المستمع لذلك الذي یطرح افكاره دون ترتیب، وال

 بأي شكل ٠حیث ال یجب انھاؤه وما ھو ثانوي، ویكثر االنفعال من موضع الى اخر، وینھي حدیثھ
محتوى الحدیث، فقي الحالة القصة یستعمل  مد علىان نرتب افكارنا اثناء الحدیث؟ ان ھذا یعت علینا

عن حادثة ما ، فیجب ان تكون الوقائع مرتبھ بنفس   واذا كنتم تتكلمون٠التسلسل الزمني لالحداث 
    ٠فانھ من وجھة نظر المستمع ان ھذا الترتیب یتسم بقصتین  ومع ھذا٠التسلسل الذي حصلت بھ 

مرة : ، وتصبح عند النھایة ممتعة، كالبدء بھذا المقطع مثال تكون بدایتھا مملة ان كثیرا من القصص
 مع عمي بالسیارة من عمان الى اربد ، وكانت تجلس في المقعد الخلفي احدى معارفھ مع سافرنا

  طفلھا، حیث كانت تنوي عرضھ على الطبیب في اربد من ھاتین
م ال؟ یفضل عادة االخالل بالترتیب المستمع ان كانت ھذه الحادثة ستكون ممتعة ا العبارتین لن یفھم

 عمي الذي یعمل: الحداث القصة، لیتمكن المستمع من التعرف على المشاركین في االحداث الزمني
  ٠موظفا في عمان كان وقتئذ صاحب محل بیع دجاج



الشخصیات الرئیسیھ في الحادثھ، ثم وبعد ذلك یمكنكم من  وھكذا یجب ان تصفوا بشكل سریع احدى
" ، لتقولوا بضع كلمات عن الشخصیة االخرى في الحادثة أي عنكم  خالل بترتیب االحداثجدید اال

سبق الھجرة بقلیل كنت في العشرین من عمري، وبالرغم من اھتمامي  عندما حصل ھذا، وقد
 ان المستمع ما زال غیر ٠املك رخصة قیادة ولم یكن لي أي تجربھ كسائق سیارة بالسیارت، فلم اكن

 التكھن بما ستحویھ ھذه القصة، اذا كان اسمكم علما بین القصاصین ، واذا اقتنع الناس قادر على
الممكن ان   اما اذا لم تكونوا كذلك فانھ من٠بان قصتكم ممتعة،فسیتابعون االستماع حتى النھایة

بوا بامكانكم ان تكس یقاطعكم احدھم ویأخذ الكلمة منكم ویبدء االخرون باالستماع الیھ، لذلك فان
في احدى ٠رایتموه او سمعتموه المستمعین اذا بدأتم بتلخیص مختصر ألمتع ما حصل معكم، او

" الحدید، وكان یتجھ نحونا قطار سریع المرات رأیت الموت بعیني عندما توقفت سیارتنا على سكة
 یعرفون المستمعین بالتأكید، النھم مسبقا اصبحوا اذا وضعتم ھذه الجملة في بدایة قصتكم فستأسرون

یمكنكم االستمرار وبنفس الترتیب الذي اوضحناه قبل قلیل  المحتوى الرئیسي للقصة، بعد ذلك
اقتربنا من سكة الحدید، ولكي ال تتأثر القوابض خفف عمي السرعة وفي  -:وتختموا القصة كالتالي

 دوت صفاراتدخلنا فیھا السكة ، توقف محرك السیارة عن العمل ، وفي ھذه االثناء  اللحظة التي
 " االنذار للقطار القادم بسرعة،ارتعب عمي وبدأ بمحاولة تشغیل السیارة ، دون جدوى فصرخ

تطرق الباب   وصارت٠وقفز من السیارة، وبدأت االم الشابة في المقعد الخلفي بالصراخ" اھربوا
لسیارات سائقوا ا المغلق، كان القطار یقترب ویطلق صفارتھ ، في تلك اللحظة تذكرت كیف كان

وفعال وبعد عدة محاوالت  وبطریقة معینة یستطعون التقدم لالمام عدة امتار دون تشغیل المحرك،
وجھھ كوجوه الموتى، عاد الى السیار  اصبحنا خارج السكة، ومر القطار بنا مزمجرا، اما عمي فكان
  * ٠للمسافرین والسیارة التي تركھا بطریقة غبیة، ولم یشكرني على انقاذي

 وحاولوا الوصول ٠التفضیل التي ال اھمیة لھا  أردتم ان تصبحوا محدثین جیدین فاتركوا جانبا كلاذا
السيء ، فینتھز فرصة أخذه الكلمة ویتحدث كما یحلو لھ   اما المتحدث٠*٠الى االوج باسرع ما یمكن

ض فانھ سیتحدث عن الطقس، وعن مرض الطفل، الذي كان سیعر  في القصھ٠عن تفاصیل متنوعة
 كذلك ٠الخ٠٠اراد الذھاب الى اربد وما دار من حدیث بینھ وبین عمھ على الطبیب في اربد ولماذا

الجسیم بعد ان یكون المتحدث قد وصل الى الموضع الذي تقف فیھ السیارة على السكة  فان من الخطأ
  ٠یخوض في التفاصیل عن السبب الذي جعلھا تقف ثم

اعداده للمناقشات وحل المشاكل، في البدایة یجب تحدید المشكلة  ھناك شكل آخر للتحضیر الذي یلزم
اضافة كل المعلومات الالزمة للمستمعین لیستطیعوا تقییم الحل الذي  واسبابھا، بعد ذلك یجب

ھذا بعرض البراھین والحجج التي تدعم حلولكم، او ان تحاولوا دحض حجج  تعرضونھ ، ویكون
  ٠ي یختلف معكم في الرأ المشارك الذي

فعلیكم ان تبدأوا بالشيء السھل ثم  واذا كان من الضروري ان تشرحوا شیئا عن معروف للمستعمین،
  شرح االشیاء غیر االصعب، وان تبدأوا بالشيء المعروف وتنتقلوا الى

 تصوروا ٠یساعد كثیرا على الفھم  واذا استخدمتم مثاال مختارا بعنایة فان ھذا٠المعروفة بعد ذلك 
یتعلق بقدرة االنسان على التركیز على شيء  م تریدون توضیح اعجاز الدماغ البشري، بمامثال انك

: آلیة التفكیر" دي بونو"عالم النفس االنجلیزي"كتاب   یمكنكم استخدام٠واحد، من بین اشیاء عدة
ن كل المرّاة، وتالحظون شیئا واحدا امامھا كفرشاة االسنان مثال، ا تصورا انكم واقفون صباحا امام

الفرشاه لن یكون موجودا في مخیلتكم، ان الدماغ البشري لھ قدرة كبیرة جدا، حیث  شيء عدا ھذه
  ٠االنسان بھذه الطریقة یبقى مشوش في تركیزه على الشيء الذي یھمھ اكثر من غیره ان

  ٠ال یقصد بالقصة المعنى المتعارف علیھ *
 

یھ التمرن على ترتیب االفكار الرئیسیة لحدیثھ قبل التحدث، فعل كل قارىء مازال یشعر بانھ ال یجید
  سیتكلم معھم حول قضیة معینة، ان علیھ وحده ذھابھ الى الناس الذین

 ٠ مع العلم ان االختصار في الحدیث من أھم میزاتھ٠حدیثھ ان یقیم الطریقة التي سیعرض بھا نقاط
 الحدید،ویجب معرفة ما ھو رئیسي الذي وضع في مثال السیارة، وسكة لذلك یجب التقید بالترتیب

واذا بدء بقصة او حادثھ ما دون تفكیر مسبق، او تجربة على نطاق ضیق، فال  ٠وما ال داعي لھ
 یجب االنبتاه الى البدایة بشكل خاص، الن ذلك لھ أثر حاسم٠فقدت القصة جمالھا وبھجتھا یعجب اذا

االزرار  في المكان الخاطىء فان بقیةمازحا اذا وضع الزر االول " غوتھ"في نجاح القصة، قال



المحتمل اال اتم  اذا لم استطع من اللحظھ جذب انتباه المستمعین، فانھ من" ستركب بشكل خاطىء
من الذین یجیدون الحدیث، كما  الحدیث، ان ھذا الكالم یشعر بھ المتحدث عندما یكون ھناك عدد كبیر

وانما حسب رؤیة المستمعین ، یجب ان  الشخصیةان اھمیة الحدیث یجب ان ال احددھا حسب رؤیتي 
  ٠لھم اتقمص دورھم الستطیع ان احدد ماھو ممتمع بالنسبة

  تركیب وحجم الجمل -
الیكفي تسلسل العبارات واالفكار، وانما یضا  عندما نتحدث عن ترتیب الحدیث یجب ان نعرف انھ

جملة طویلة ، وآخر یستعمل جمل الجملة، ھناك من یستعمل  ترتیب الكلمات في الجمل أي تركیب
  ٠بسیطة ورابع یستعمل جمل معقدة قصیرة، وثالث یستعمل جملة

امكانیة انقطاع النفس، النھ عندما تكون الجملة طویلة  -:اولھا: ان الجمل الطویلة لھا عدة متاعب
ھا من مما یؤدي الى تقطیع الجملة، باالضافة الى صعوبة استیعاب سنضطر الى التنفس عدة مرات،

ان الفكرة التي تتكون من خمس كلمات یستطیع المستمع فھمھا بطریقة اسھل   واذ-قبل المتستمعین 
 اال ان ھذا ال یعني ان نستخدم في حدیثا جمال قصیرة جدا ٠عشرین كلمة او اكثر من المكونة من

ومن   للمستمع،عدد كبیر من الجمل القصیرة الواحدة تلك االخرى، یعطي انطباعا رتیبا ممال فوجود
جمال  االفضل ان نتبع الجمل القصیرة بجمل اطول، وعند اقتراب نھایة القصة یفضل استعمال

  ٠ یجب ان ال ننسى اثناء الكالم ان المستمع یجب ان یفھم كالمنا جیدا٠قصیرة
قصة تتحدث عن  ان مما یؤدي الى سوء الفھم استخدام الضمائر بدل اسماء االشخاص ، دعونا نتخیل

علینا االمر، فال نعرف من   ولذلك فانھ قام باخباره، یمكن ان یلتبس-:الثة اشخاص والمتحدث یقولث
من مرة، النھ فقط بالغ في استعمال  بالتأكید قد حصل معكم ان التفھموا أكثر" قام باخبار من 

" ولید" یرتكبھ ذلك الذي یبدأ الحدیث عن   خطأ آخر٠ ولم یكن من الواضح عمن یتكلم٠الضمائر
ھو اخوه، ام ابن عمھ، ام زمیلھ بالدراسة ام صدیقة؟   ھل٠مثال، دون ان یقول لك من ھو ولید ھذا

الذي یعیق فھمكم، وحاولوا التخلص من ھذه االخطاء ، واذا كنتم  تابعوا بانتباه اخطاء محدیثكم
جملة الرئیسیة واخرى ثانویة فال تنسوا ان تكون الفكرة الرئیسیة في ال تستعملون جمال رئیسیة

  ٠الجملة الثانویة ولیست في
من :"  مثل٠صعوبة في الفھم ایضا ان العبارة اذا كانت تحتوي على عدة جمل ثانویة، فان ذلك بسبب

ایضا من غیر االئق وضع عدة " ٠٠على انھ المعروف انھ كثیرا ما یحدث، ان یكون الناس متفقین
راء موظفي وزارة الصناعة ، الدخال نظام مالي جدید، آ  ان تحلیل-:أسماء نعت واحد تلو االخر مثل
 وھنا لن یكون واضحا ما ھو غیر ٠"محددة ، وأثبت انھ غیر مالئم وقد تم التحلیل بمساعدة أسئلة
  عمل التحلیل بمساعدة االسئلة، ام النظام المالي الجدید؟ المالئم ھل ھو طریقة

 
  -:  حیث یمكن تغیر مواقع الكلمات في الجملة مثل٠لغاتلھا میزة كبیرة على بقیة ال ان اللغة العربیة

  ٠انا واخي خالل الصیف سنبني بیتا -1
  ٠خالل الصیف انا واخي سنبني بیتا  -2
  ٠سنبني بیتا انا واخي خالل الصیف  -3

انھ انا واخي سنقوم بالبناء، وفي الحالة الثانیة یكون التركیز  في الحالة االولى یكون التركیز على
سیتم البناء ، وفي الحالة االخیرة یكون التركیز على ان البیت سنبنیھ في  على انھ خالل الصیف

 وفي بعض الحاالت یكون ترتیب االفكار والحجج٠) وشراء السیارة مثال ستیم فیما بعد ) الصیف
ال  خاضعا لعوامل نفسیھ، عندما تعرف ان المستمعین ینفرون من قضیة معینة، عندھا یجب ان

نبدأ كالساحر   سارت یجب ان٠ كما یقول س ٠شعرھم ومنذ البدایة اننا نرید اقناعھم بھذه القضیةت
ال یقول منذ البدایة  الذي یظھر على المسرح ومعھ قطعة یخفیھا داخل معطفھ، ان الخطیب المحنك

  ٠القطط السوداء  شیئا عن القطة السوداء، النھ یعرف مسبقا ان المستمعین الیحبون
كراھیة القطط السوداء شيء ال داع  أ التحدث بلطف حتى یكسب الجمھور الى صفھ، ثم یقنعھ بأنویبد
القطة السوداء باسمھا الحقیقي ویریھم ایاھا   وبعد ذلك وعندما یقنع المستمعین یستطیع ذكر٠لھ 

  ٠ایضا
قي ان نبدأ فورا المتحدث السابق اقناع المستمعین برأیھ ، فمن غیر المنط وفي الحالة التي یستطیع

على حججھ وبراھینھ، ومن الضروري الموافقة على شيء ما یقولھ، وبعد ذلك تقول  باالعتراض
 لكن یجب ان نفكر جیدا فیما اذا"س" مثل نستطیع الموافقة على ما قالھ ٠المشھوره" لكن  ٠٠كلمھ



  عند جثة"انطونیو" یتعلق بھذا الموضوع ، فان افضل مثال على ذلك ھو خطاب وفیما0000
 للجمھور الروماني" بروت"یعلن " یولویوس قیصر" " شكسبیر" الصغیر المقتول في مسرحیة 

ووافق   ورضي٠لماذا قتل الصغیر،لقد كان مجرما واراد ان یحرم الشعب الروماني من الحریھ
الجمھور من   ثم بعد ذلك صعد انطونیو على المنصة بمھمة صعبة وھي تغیر موقف٠الرومانیون

العبارة التي كررھا بعد  ان ھذه" رجل محترم فعال" بروت"ان : ل الصغیر ، بدأ حدیثھ بانھ قال مقت
 ثم بعد ذلك ٠واعمالھ " لبروت " ففي البدایة كانت تعني المدح: ذلك عدة مرات قد تغیر معناھا 

انطونیو عن االعمال التي قام بھا  خصوصا عندما تحدث" بروت" اصبحت تعني السخریة من 
درھما " ٧٥"والتي یأمر فیھا باعطاء كل روماني  لقیصر للشعب الروماني ، واراھم وصیة القیصر،ا

خطابا یخضع لمتطلبات علم النفس ، اشار انطونیو في  ان شكسبیر استطاع وبكل مھارة ان یكون
،ثم "بروت"وصدیق القیصر وربما وافق بشكل ظاھري على خطاب  قاتل" بروت" البدایة الى خطاب 

 ٠القیصر خصوصا رفض القیصر التاج االمبراطوریة ثالث مرات  عد ذلك بدأ یتحدث عن خدماتب
واعلن انھ ال یستطیع قراءة الوصیة امام الشعب ، الن الرومانین لیسوا  واخیرا اظھر وصیة القیصر،

 وبھذا غیر ٠یرید اثارتھم ضد قتل القیصر، وعلى كل حال فقد قرأ الوصیة كاملة  وال٠من حجر
  ٠تغییرا كامال" بروت" الذي نشأ عن خطاب  الوضع

  سمة الحدیث -
معینة في الحدیث ، تختلف عن طرق الناس االخرین، وھذه الطریقة  یستعمل كل شخص طریقة

 اجریت تجارب في بعض الدول ٠ثابتھ، مما یتح لنا تحدید القائل احیانا عدیدة الشخصیة تكون عادة
المكتوبة  الى معرفة االعمال) ال كتابیة كثیرة لطالب من معاھد علیابناء على اعم( تھدف  االجنبیة

اعمال لتسعة  في نفس الطالب ، اشترك في التجربة حوالي سبعون طالبا، كتب كل منھم تسعة
نفسھ في مكان واحد، وقد  مواضیع ، وكانت مھمة المجربین ان یجمعوا االعمال التي نفذھا الطالب

جعلھم یمیزون تجارب اخرى قام  ان یستطیعوا االشارة الى السبب الذيحققوا نجاحا ملحوظا دون 
قبل كل شيء حجم القاموس اللغوي، : المحدثین العلماء بتصنیف العوامل التي تمیز مختلف الكتاب او

یتسم تكرار ظھور كلمات معینة، ان لغة الشخص الذي  انني اضیف الى ھذا ان حدیث أي شخص منا
متنوعة،وغنیة اكثر من ذلك الذي یمتلك اقل عددا من الكلمات،   الكلمات تكونیتمتع بقاموس كبر من
االشكال التي توضح االختالفات اللغویة، وحسب ھذه االشكال كان یراقب تكرار  لقد تم عمل عدد من

 المستعملة في االكثر استعماال ثم تقاس المسافة بین الكلمة المستعملة في المرة االولى والكلمة الكلمة
عدد جمیع الكلمات  المرة الثانیة بعدد الكلمات شكل آخر یقسم عدد الكلمات المستعملة على

كلمة مكونة من  44000  مثال في احدى الصحف كانت عدد جمیع الكلمات المستعملة٠المستعملة
، وھناك عامل (44000  على٦٠٠٠أي خمسھ  ( ١٣٦ر٠ كلمة مختلفة، وكان الدلیل یعادل ٦٠٠٠

الجملة، ان ھذا العامل اكثر ما یكون  ل الجملة، والذي یعبر عنھ بمجموع عدد المقاطع فيّاخر ھو طو
احصاءات عدیدة في الوالیات المتحدة، لوحظ في مجلة  مھما في التعابیر اللغویة المكتوبة، وبعد

 تظھر الحوارات في العروض ٠الجملة یعادل ثالثة عشر مقطع امریكیة ان متوسط عدد المقاطع في
االفعال واالسماء ، وعلى العكس من ذلك تظھر في المؤلفات العلمیة   بین١: ٩لمسرحیة العالقة ا

  ٠ بین االفعال واالسماء٣: ١الروایات تكون النسبة  وفي٣: ١بنسبة 
ھامة من ھذه النسبة بین االفعال واالسماء تتعلق بتوازن  ان علماء النفس یستنتجون اشیاء

فالطفل غیر المتوازن شعوریا یستعمل االفعال التي تعبر عن االحداث اكثر  ٠االحساسات عند االطفال
 باالضافة الى عدد الكلمات في الجملة، فان عدد الكلمات٠االسماء التي تعبر عن الصفات بكثیر من

دلیل   وان٠الطویلة التي تزید على ثالثة مقاطع عامل مھم في تركیبة الجمل والحدیث بشكل عام
الجملة طویلة،  بقدر ما تكون: اولھما: عمل في الوالیات المتحدة یعتمد على عاملینالقراءة المست

 ھناك دلیل آخر ٠القراءة وبقدر ماتحتوي ھذه الجملة من كلمات طویلة بقدر ما تكون القطعة صعبة
  ان الناس٠وھو عدد الضمائر المستعملة  عامال ثالثا یأخذ بعین االعتبار) فلیش(للقراءة وھو دلیل 

اكثر من ان یقرأوا او یسمعوا عن ضمائر  یفضلون ان یقرأوا او یسمعوا عن اشخاص محررین
الموضوع الذي یشتمل على معلومات مقدمة من   فالموضوع المفضل في الجریدة ھو٠٠مجردة

  ولیس شخصیة معروفة، او حدیث مع شخصیة مھمة،
عدد الضمائر ، في  االعتبار متوسطیأخذ بعین ) فلیش(  في دلیل ٠الموضوع المقدم باسلوب قصصي

  ٠مائة جملة ایضا قطعة مكونة من مائة جملة وكذلك عدد الجمل المفترضة في قطعة من



یتحدث عن شيء ما یتعلق بحیاة  ان القارىء علیھ ان یتذكر ان حدیثھ سیكون اكثر متعة عندما
ء غیر حیة، خالیة من تتكلم عن اشیا  واالحادیث التي٠الناس او عن حوادث حصلت معھ شخصیا 

بالمناقشات النظریة المعبر عنھا بمفاھیم مجردة   كذلك یقل اھتمام الناس٠االحداث تكون اقل متعة
 ٠دون امثال عملیة
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  الفصل الثامن
 

  تكوین العالقات
 

عالقات جیدة، وعندما یكونوا في حضرة  ان بعض الناس خصوصا الشباب منھم یخشون من اقامة
 ونتیجة لصمتھم ٠ماذا یقولون فیبقوا صامتین  اشخاص غریبین یبدو علیھم الخجل ، والیعرفون

من االماكن التي یجب علیھم التعرف فیھا على اشخاص  م ، یحمقون انفسھم، ویھربونوانعدام ثقتھ
یتخلصوا من ھذا التصرف بشكل جاد، اذا رغبوا في ان ال   ان على ھؤالء األشخاص ان٠جدد

، لیست الحیاة تفرض علینا وباستمرار التعرف على اشخاص  یصبحوا منعزلین مع مرور الزمن
 فمن -استلطافھم، ان من یخشى القیام بالخطوة االولى، اقامة عالقات  وتكسبجدد،وان نعتاد علیھم 

  ٠الحدیث الصعب علیھ اجادة
 

  :التعارف -



یعرفوننا على بعضنا البعض ، ذلك الذي  نذھب عند احد االقارب ، ونلتقي ھناك بضیف ال نعرفھ،
 یضطروا مره اخرى  حتى ال٠اسماءھم بوضوح یعرف شخصین على بعضھم البعض، علیھ ان یلفظ

فقط وانما علیھ ذكر بعض المعلومات المتعلقة   لیس ھذا٠لالستفسار عن اسماء بعضھم البعض
 ان التعریف او التقدیم یجب ان یتم كالتالي ٠ان وجدت بالشخصین ، واالھتمامات المشتركة بینھما

بناء، السید حنا كما  السید یوسف یعمل مصمم آلالت ال٠ولید حنا  ھذا محمد یوسف وھذا: تقریبا
یاسید ناصر یعمل في قسم التخطیط في مؤسسة انشاءات، اعتقد انكم باالضافة  اخبرتكم عنھ احیانا

  ان التقدیم الصحیح یجب ان یكون اكثر تفصیال من٠تشتركون في االھتمام بلعبة الشطرنج الى البناء
كثیرة، بقدر  الجھتین بقدر ما تكون ان المعلومات المعطاة عن ٠مجرد ذكر اسماء الشخصین المعینین

دائما، وفي ھذه الحالة ال یبقى  ما تسھل اقامة عالقة متبادلة بینھما، لكن ولالسف ال یقوم المقدم بذلك
" جس النبض" المذكوره سابقا عن طریق  للشخصین المعینین اال محاولة معرفة المعلومات

دام بلباقة، فاذا بالغتا في طرح االسئلة على االق  وفي حالة التعرف المتبادل ھذه یجب٠المتبادل
 ٠االسئلة ذات طابع شخصي فانھ ربما یشعر بالضیق والحرج الشخص المقابل، وخصوصا اذا كانت

مھما ال یسري مفعولھ على اقامة العالقات فقط ، وانما على الحدیث  ویجب كذلك أن ال ننسى مبدأ
  فانھ من المفروض٠ وربما یعتبرھا الشخص اآلخر ذاتیھأردنا تحویل الحدیث الى أسئلة فیما بعد، اذا

نحقق مع الشخص  قبل ذلك اعطاء معلومات عن ذاتنا،ویجب ان ال نقدم االسئلة واحدا تلو االخر كأننا
یجب أن نتحدث عن ذاتنا قبل ذلك،   وانما٠أین تعملوا؟ ماذا تعملوا؟ كم راتبكم؟ كم طفال عندكم : مثل 

 اننا اذا سألنا الشخص اآلخر كم یأخذ ٠الشھري ل، وربما نتطرق الى ذكر راتبناأین نعمل ، وماذا نعم
 لكن اذا صممنا على طرح ھذا السؤال ، ٠ثقیال على االغلب  راتبا شھریا، فانھ سیعتبر ھذا السؤال

 ٠ نخبره عن راتبنا الشھري٠مختلفة، بعد ان نضیف ببعض التفصیل عن عملنا فعلینا ان نبدأ بطریقة
ھو متوسط الرواتب عندكم؟ ان الشخص اآلخر عنده امكانیة االن ان یجیب على ھذا  ما: لھ ونسأ

  واذا لم یعتبر المعلومات عن راتبھ قضیة شخصیة فانھ ببساطة سیذكر قیمة٠بشكل عام السؤال
  ٠راتبھ، المھم، انما سیمكنھ تجنب االجابة على سؤالنا اللبق 

قبل كل شيء على سرعة اقامة االھتمامات المشتركة، اذا لم شخص آخر تعتمد  ان اقامة عالقة مع
 فقد یمر وقت طویل حتى یكتشفان ان لدیھم نفس ٠ان الشخصین یحبان لعب الشطرنج یذكر المعرف

وھوایاتنا  ، لذلك ینصح باالضافة الى ذكر المعلومات الرئیسیة، ان تقول شیئا عن اھتماماتنا الھوایة
 ٠خالل ایام العطل لسیمفونیات، استطیع لعب الشطرنج، أھتم بالحدیقةأحب سماع ا: الشخصیة مثال

بالحدیث عنھ، وفي ھذه الحالة ان   تأكدوا فورا انھ سیبدأ٠فاذا كان الشخص االخر لھ اھتمام مشترك
لبعضھما البعض، یذھبان وھما غارقان في الحدیث  الشخصین اللذین كانا في بدایةالسھرة مجھوالن

  ٠داميكأنھما أصدقاء ق
  :الحدیث مواضیع -

للحدیث ، اال انھ  یقال عن االنجلیز انھم یتحدثون عن الطقس بشكل كبیر، حقا انھ موضوع ممل
الحدیث عن الطقس ، وال ینصح  موضوع بريء،حیث ال یمكن الوصول الى مجابھة بین االراء اثناء

یكون احدھما من المعجبین الموسیقى فقد  باستخدامھ في اقامة العالقات ،فاذا تحدث اثنان عن
الموسیقى الحدیثة، واذا كان الحدیث عن الفن التشكیلي  بالموسیقى الكالسیكیة ویكون اآلخر من ھواة

مشابھا، وكذلك الحدیث عن كرة القدم، ولذلك فمن غیر المستغرب انھ  ، فمن الممكن ان یكون الوضع
  ٠موضوعا محایدا كالطقس العابرة في القطار او الباص یختار الناس  في العالقات

تكون المواضیع عادة عند الرجال مختلفة عنھا عند النساء، فالرجال یتحدثون عن  عند التعارف
 االقتصادي في البالد عن السیاسة ،عن الریاضة ،اما النساء فعلى العكس حیث یتحدثون عن الوضع

الصحة،   من قضایا، المدرسة ،مواضیع تتعلق بالنواحي الشخصیة للحیاة، االطفال، وما یتعلق بھم
  ٠الخ٠٠٠الطعام القضایا البیتیھ، المالبس ، الموضة

 حتى لو كان محایدا تماما، فان علینا االنتباه لكي ال نصیب -نختاره  مھما كان الموضوع الذي
 قد یبدو لكم ان ھذا الموضوع محایدا ٠"رحلة العید "بطریقة ما ، مثال موضوع  الشخص االخر

وزوجتكم  كن اذا بدأتم وصف رحلتكم الى ایطالیا او مصر حیث كنتم قاردین على ذلك النكمل ٠تماما
الرحلة ال یمكن ان یثیر  ان حدیثكم عن ھذه٠تأخذون راتبا جیدا، كما انھ ال یوجد عندكم اطفال صغار 

 ٠ه الرحلةالمالیة ال تسمح لھ بمثل ھذ مشاعر لطیفة عند الشخص الذي ال یستطیع ذلك، الن امكانیاتھ
 فاذا بدأتم تصفون بالتفصیل الفنادق ٠الموضوع ان كل شيء یعتمـــد على الطریقة التي نطرح بھا



الكثیرة التي اشتریتموھا، فانكم بالتأكید لن تثیروا مشاعر لطیفة   واالشیاء٠الفخمة التي نزلتم بھا
كم ستثیرون االھتمام عند وأما اذا قمتم بالحدیث عن أطرف ما حصل معكم ، فان ٠عند الشخص اآلخر

 االخر، وعند ذلك یمكنكم القول ایضا ان السفر الى الخارج شيء متعب، وان قضاء االجازة الشخص
وتستمعون   بعد ذلك تسألون الشخص االخر بطریقة ذكیة عن مكان قضاء االجازة٠في الوطن افضل

  ٠لھ باھتمام
  :اللقاءات العابرة -

یكون ھناك شخص آخر یعرفكم على بعضكم البعض، وھناك الكثیر  انتلتقون احیانا باشخاص ، دون 
الحافالت، او االنتظار في قاعة االنتظار، او تجلسون في أحد المطاعم ،  من الحاالت اثناء السفر في

 الحاالت یمكنكم دون أن تكونوا مضطرین ان تقیموا عالقة، والوضع الذي تكونوا فیھ عادة في ھذه
الطبیب عن  ، في الحافلة یمكنكم الحدیث عن الھدف من الرحلة، في قاعة انتظاریحدد اتجاه الحدیث

بینما یعرف  االمراض في المطعم في المطبخ، في ھذه الحاالت ھناك بعض الناس یحب الحدیث،
شیئا على ان نصمت،   ولكي ال نثقل على الشخص المجاور لنا علینا ان نقول٠البعض اآلخر عن ذلك

ان ھذا اللقاء سواء في الباص ٠قیل  ور فسیكمل الحدیث ، اما اذا لم یھتم فسیكتفي بمافاذا اھتم المجا
اذا لم تشعر باننا نملك اھتمامات مشتركة وترغب  ام في المطعم ام في مكان آخر سیكون االخیر عادة

  ٠باكمال ھذا اللقاء العابر
یتكلم  ذه اللقاءات العابرة احیانااكتشف علماء النفس صفة مھمة لھذه اللقاءات العابرة، في ھ لقد

مع االصدقاء   عند الحدیث٠الناس بصراحة كبیرة، ویقولوا اشیاء ال یقولوھا الصدقائھم القدامى
من ابنائھ، اما في  یخجل الشخص من ذكر المشاكل التي یسببھا لھ ابنھ او ابنتھ، ومدى انزعاجھ

اآلخر فقط، النھم یعرفون انھم لن  ھم للشخصاللقاءات العابرة في القطار مثال فانھم یفتحون قلوب
على اجراء الحدیث اثناء البحوث االجتماعیة   ان ھذه الظاھرة النفسیة تساعد٠یلتقوا بھ مرة اخرى

 النھ یعرف بانھ لن یلتقي بھذا ٠یجیب بكل صراحة مثال فالشخص الذي یسألھ الباحث االجتماعي
  ٠الباحث الذي لن ینشر ما قیل لھ

  علم اقامة عالقات مع اآلخرین ؟كیف نت -
عالقات جدیدة مع الناس ، والخجل یمكن التخلص منھ ، وال یلزمنا  لیس باالمر الصعب ان تتعلم اقامة

 قبل كل شيء یجب ان تثیر في ٠ استخدام كل فرصة سانحة-٢االھتمام بالناس  -١لذلك اال شیئین 
كل شخص اقابلھ یتقوف علي في " "یمرسونا" االھتمام باالخرین ، ولنتعرف وفق مبدأ  أنفسنا
  واذا شعر الشخص بانھ متفوق على جمیع الناس ، وان٠، وأنا أرید أن أتعلم منھ الشيء  شيء

وسیأتي  ٠ وسیبقى سجین اوھامھ٠اآلخرین لیسوا مھمین فانھ من الصعب علیھ اقامة عالقات معھم
منھ وبدون ھذین  معلومات وأصدقاء أكثریوما یندھش من ان الجمیع متفوقون علیھ، النھم یملكون 

  ٠"الشیئین ال یمكنھ الوصول الى النجاح في الحیاة
 انتظر امراتي في الخارج حتى تنتھي من شراء: المالئمة للحدیث ال تعد وال تحصى مثال ان الحاالت

كنت ،  بعض الحاجیات، على مرأى مني بعض العمال یحفرون نفقا في الطریق لتمدید بعض المواسیر
بطریقة منتظمة   لقد عرفت منھم انھم یحفرون٠استغرب كیف یستطیعون الحفر في مثل ھذا البرد
 فكل شخص یفوقني ٠جیدا  اذا لقد تعلمت شیئا٠النھم لو حفروا بسرعى ثم استراحوا الصابھم البرد

  ٠في شيء یجب علي ان اتعلمھ
 

 لقد امضیا معا أسبوعا كامال، وعندما بدأت تعرفت علیھ منذ ایام الشباب، أتذكر أحد المعمارین الذي
 وبعدھا ٠واآلن اخبرني عن عملك الذي ال اعرف عنھ شیئا: الحدیث بالتكرار، قال تتكرر مواضیع

  لنعد االن الى كیفیة٠عن نفسي، اذ ان المساھمة في الحدیث یجب ان تكون من الطرفین سأحدثك
أول فرصة   نبدي االھتمام باآلخرین ، وان نغتنماقامة عالقات مع اآلخرین ، قبل كل شيء، یجب ان

ان تتحدثوا كل یوم  مناسبة القامة عالقات جدیدة، واذا كان الخجل یمنعكم من ھذا فضعوا خطة لكم،
، وفي حاالت اخرى كثیرة،   في العمل ، في الباص، في قاعة االنتظار٠مع شخص واحد على األقل 

 بقدر ما تتخلصون من خجلكم، ٠الطریقة ما تتحدثون بھذهستجدون امكانیات كثیرة للحدیث، بقدر 
سوف تكتشفون انھ ال یجوز التقلیل من اھمیة  وسوف تتعلمون كیفیة التصرف في مثل ھذه الحاالت،

استمررتم على ھذه الطریقة المنظمة لمدة شھر في التعرف   ال اشك في انھ اذا٠الناس ومشاكلھم
ئیا من خجلكم، بعد ذلك یجب التمرن على خوض االحادیث ننھا على أشخاص جدد، فسوف تتخلصون



 ٠العائلة، خصوصا وانھ ال یوجد مبرر لخوفكم من الحدیث في ھذا الوسط الممتعة في البیت مع أفراد
 التحدث عن قصة مھمة فحاولوا ذلك في البیت اوال، وبعدھا لن تخشوا من اعادتھا امام واذا أردتم
باالضافة الى أن  لة سیقدرون لكم اھتمامكم بھم ومحاولتكم امتاعھم كما ان أفراد العائ٠اآلخرین

  ٠المتبادلة بین افراد العائلة الحدیث في الوسط العائلي یساعد على تعمیق وتوثیق العالقات
 

  ما یساعد على اقامة العالقات -
 ن كل اوتالحظون كیف یقیم الناس العالقات معكم ومع اآلخرین، وسترون ان ھؤالء یستعملو قد

ان   قبل كل شيء یسارعون بایجاد االشیاء المشتركة مع االخرین، مثل-١: بعض الطرق التالیة
حي واحد،   او أن اطفالھم في مدرسة واحدة، او أنھم یعیشون في٠یكونوا مولودین في نفس الشھر

  ٠الخ٠٠او یذھبون الى مكان واحد أثناء العطلة الصیفیة
لة أنھم یبتسمون وینظرون خالل الحدیث نظرات صدیقة نحو ایضا ھوالمعام وشيء آخر مھم
  ٠انھم بھذا یخلصوه من خجلھ ،ویشعرون انھ الیتحدث الى شخص غریب ٠الشخص االخر

  ٠االخرین دون تعال نابع من موقفھم االجتماعي ، او تعلیمھم العالي یتعاملون مع -2
  ثھم، وال ینظرون بانفعال الىاھتمام حار باالخرین، ویصغون بتركیز الى حدی یبدون -3

  ٠ وال یحولون نظرھم عن المتحدث الى االشیاء االخرى الموجودة في المكان٠ساعتھم
  الرغبة في ولھم القدرة الجیدة على االصغاء وبابداء بعض االسئلة التي تثیرفي المتحدث

  ٠االستمرار في الحدیث 
   ویتأقلمون بسرعة مع مصطلحات٠سبشكل سل یعرفون كیف یؤقنوا وباستمرارالعالقات -4

 ٠وتصرفات تخص الذي یتحدثون الیھ 
 
 

 الفصل التاسع

 كیف نجذب انتباه المستمع وكیف نبقي ھذا االنتباه
 
 

جلسة ما حیث تھدف الى  ان تستطیع جذب وتثبیت انتباه المستمعین شيء مھم، سواء كان ذلك في
 تستطیع -١: عدة طرق لذلك منھا  وھناك٠اقناعھمامتاع االخرین او في مناقشة ما حیث تھدف الى 

االنتباه اذا قلنا لھم شیئا جدیدا ومفیدا، ان من  جذب انتباه المستمعین والمحافظة على استمرار ھذا
والرغبة في معرفة الجدید وباقصر واسھل طریق ممكن، ان  اعم الطبائع البشریة حب االستطالع

لى المعلومات بطرق صعبة ومعقدة ان قلیال من الناس بالحصول ع كثیرا من الناس ال یرغبون
على اسلوب الصحف والمجالت والكتب خالل الخمسین سنھ الماضیة،  یالحظون التغیر الذي طرأ

 وكان الناس ٠للحیاة اكثر بطئا، وكانت كمیة المعلومات المقدمة قلیلة ایضا قدیما كان النمط العام
قدر من  لومات قلیلة، اما الیوم فان االغلبیة ترید ان تعرف اكبربانتباه كتابات تحتوي على مع یقرأون

وعلى  ان ھذا االسلوب ینطبق على الصحف والكتب،٠المعلومات واالخبار باقصر وقت ممكن 
من المعلومات  الرادیو، بشكل اكبر، الحظوا بث االذاعة حیث تكون الموسیقى مغطاة بطبقة رقیقة

 اذا فعلینا ان ٠والكتب ء یفضلون الملخصات القصیرة على المقاالتالممتعة القلیلة، كما ان القرا
  ٠نستعمل ھذا االسلوب في اعطاء المعلومات المختصرة والمشوقة

وخارق ، ان  نستطیع كذلك ان نجذب اھتمام المستمعین اذا قلنا لھم شیئا غریبا، او غیر عادي-2
االشخاص  ون معرفة اشیاء عنالناس یحبون االستماع الى حوادث غیر عادیة ، كما یحب

المشوقة خالل الرحالت،  الخارقین،وعن االكتشافات الجدیدة في العلم والتكنولوجیا عن المعایشات
  ٠الیومیة االعتیادیة  وبشكل عام یفضل الناس سماع شيء مختلف عما یدور في الحیاة

ومات جدیدة تتعلق بمجال قلنا لھم معل باالضافة الى ذلك نستطیع جذب انتباه المستمعین اذا -3
التفاح،للسائق عن نوع جدید من اجھزة االنذار ضد  اھتماماتھم للمزارع عن تربیة نوع خاص من

 ھل تحاولون عند قرارتكم ٠الخ٠٠نوع جدید من طعام االطفال  سرقة السیارات لالم الشابة عن انتاج
  معلومات؟تحددوا من من اصحابكم تھمة ھذه ال لبعض المعلومات الجدیدة ان



محادثتھ عما یھمھ من معلومات، ولكن عندما یكون المستمعون  في حالة المستمع الواحد نستطیع -4
مختلفة، فاننا نضطر الى الحدیث عن قضایا عامھ مثل السیاسة، او االقتصاد  كثیرون، ولھم اھتمامات

  ٠الخ٠٠٠حولنا  وعن الحیاة
الموضوع یدور حول   اشخاص منفردین ، فانلذلك ال بد انكم تالحظون انھ عند الحیدث مع

  ٠یدور حول قضایا اكثر شموال اھتماماتھم الذاتیة واما في حالة الحدیث مع عدة اشخاص فان الكالم
وراء " غیر معروفة للجمیع، مستقاه من  نستطیع جذب انتباه االخرین حین نخبرھم باشیاء -5

ن والعلماء، وعن القرارات المتخذة، والتي لم تعلن الفنانی ان الناس یھتمون بالحدیث عن" الكوالیس
 لكن من المھم ان ال تكون ھذه ٠الخ٠٠او الشركة التي یعملون بھا بعد من قبل ادارة المؤسسة
  ٠او من النوع الذي یجب ان یبقى طي الكتمان" قالت جارتنا " المعلومات من صنف

یزداد عندما یبدأ اثنان من الحاضرین بالنقاش بالمبارزات، ولذلك فان انتباھھم  ان الناس یستمتعون
 حول موضوع معین، لكن ھذه الطریقة في جذب االنتباه خطره، ومن غیر الالئق جذب انتباه الحاد

الصراع  االخرین عن طریق مھاجمة احد الموجودین باستمرار، صحیح ان االخرین سیتابعون بانتباه
النھم ال یعرفون متى  لون الى شخصیة یخشاھا االخرونالكالمي بین اثنین ، ولكن وبالتدریج ستتحو

  سیأتي دورھم لتھاجموھم وتسخروا منھم،
المتجادلین ال یسمح بأن یتحول الجدال الى ھجمات شخصیة، فاننا نستطیع ان  واما اذا كان مستوى

 ن فیھ ،الطرفین ، تبادال لّالراء بشكل مثالي، وسیكون الجدال ممتعا لیس فقط للمشاركی نتوقع من
  ٠وانما للمستمعین ایضا، واحذروا من ان تخضعوا للرغبة في ان تكونوا استعراضین

في  نستطیع جذب انتباه المتسمعین اذا اكتشفنا وجوه اخرى لقضیة معینة، او براھین جدیدة -7
 المجتمع، وتقولون  عندما نناقش مثال قضیة المرأة في٠ لم نعرضھا لغایة االن ٠الموضوع المطروح

المرأة لم تكن قادرة على الحصول  انھ ومنذ مالیین السنین عندما وجد االنسان على ھذه االرض، فان
وحتى انتشرت في القرن الحالي في الدول  ٠على حقھا في المساواة، حتى اكتشفت وسائل منع الحمل

  ٠المتقدمة
كثرة الوالدات، والعدد الكبیر من ظھرت عندما كانت المرأة مرتبطة بالعائلة ل ان العادات والتقالید التي

 عند مناقشة او بحث ٠مازالت حیة، وسیمر وقت طویل حتى تصبح مقبولة في المجتمع  االطفال
  ٠ما، فان الذي یقدم البراھین او آراء جدیدة تتعلق بالموضوع سیحوز على انتباه خاص قضیة

یضعون في   زال بعض الناس الان االسلوب الواضح في الحدیث، قادر على جذب االھتمام، وما -8
الحقائق المحددة  حسابھم ان االفكار المقدمة بطریقة مجردة، ونظریة ھي اقل افـادة وفھمھا من

العبارة الطویلة المعقدة المحتویة   وان العبارات القصیرة والمحددة اكثـر قابلیة للفھم من٠واالمثلة 
  ٠على كلمات أجنبیة

 في بدایة الحدیث، فمن الضروري ان نبدأ بمقارنة مشوقة او مثال وان یكون بما ان جذب االنتباه -9
  ٠المستمع بالمقدمات المملة، وان ندخل في صلب الموضوع فورا ال نطیل على

تؤثر على مدى استمرار انتباه المستمع، فتنوع قوة ونغمة الصوت حرارة  ان طریقة الحدیث -10
 ٠ة في الحدیث، االیماءات،والحركات ونظرات المتحدثمعاني بعض الكلمات الوارد الحدیث ، توضح

  ٠یؤثر على انتباه المستمع كل ذلك
ولو قلیال ان یكسب انبتاه  ان من الصعب على من یتكلم كثیرا بدون طرح الجدید -11
یكون لدیة شیئا مھما او مفیدا یرید ان  وعلى العكس من ذلك فان الذي یتكلم فقط عندما٠المستمعین

  ٠النھم یعرفون انھ یستحق االستماع الیھ ٠ھ سیكسب انتباه المستمعین بسھولةیقولھ فان
 ولكن ٠انكم ال تشخون الحدیث، كما انكم لستم خجولین ھل یمكنكم مرة ان تحللوا شخصیتكم؟ ربما

 ویكثیرون من مقاطعتكم، ان االسباب یمكن أن تكون أحد ٠واضح اآلخرین ال یستمعون لكم بانتباه
  -:سببین

  یكون في المجموعة أشخاص عدوانیین، یشدون االنتباه نحوھم باستمرار وال  اما ان-أ
  ٠المجال لآلخرین بالتحدث یتیحون

   وغیر٠باشیاء غیر مفیدة  واما ان یكون السبب كامن فیكم، كأن تتكلمون كثیرا،-ب
  ٠ممتعة مما یجعل اآلخرین ینتبھون الى أشیاء اخرى 

  مثال، فان ذلك ھاز او آلة ما، وأبرزناھا للمستمع، او أبرزنا صورتھااذا كنا نتحدث عن ج -12
  ٠یجذب انتباه المستمع اكثر من انتباھھ لوصف ذلك الشيء 



  شخصیة المتحدث -
بعكس ذلك؟ ماھي الصفات التي  لماذا یحكم الناس على أحد االشخاص بانھ ودي ولطیف ، وعلى آخر

من العوامل واالوصاف التي یعتمد علیھا  ني؟ ان ھناك العدیدتمیز االول والصفات التي تمیز الثا
  : ویمكن تقسیم ھذه العوامل الى ثالث مجموعات ٠استلطاف الناس او النفور من أحد األشخاص 

  الداخلي للشخص  الجوھر-٢المظھر الخارجي  -1
  المؤھالت التي یقدرھا اآلخرون -3

  -:المظھر الخارجي المریح -1
  :اناقتھشكل الجسم و

ذلك، لكن من الخطأ ان یعتقد الشخص انھ  بعض الناس جمیلوا الشكل منذ الوالدة بینما آخرون بعكس
الجمیل او المرأة الجمیلة لن یبدوا علیھما ذلك، اذا لم  ال یمكن تغیر شيء في ھذا المجال ، ان الرجل

سبة، وبعض مستحضرات العكس من ذلك فانھ بمساعدة التسریحة المنا یعتنیا باناقتھما، وعلى
 ومن الواضح انھ بالنسبة للجنس ٠غیر الجمیلة مقبولة ان لم تقل جمیلة التجمیل تصبح المرأة

 وفي ٠الشكل الخارجي للجسم یعتبر جوھرة یمتلكھا البعض ، ویعتقدھا البعض اآلخر اللطیف فان
ان  ذلك مع الجنس ذاتھ،االحیان فان المظھر الخارجي الجمیل یلعب دورا مع الجنس اآلخر، وك أغلب

بحب   وفي بعض االحیان ال تحظى المرأة الجمیلة٠الناس یفضلون ان یكون أمامھم شخص جمیل 
وحده ال یعني الكثیر،  االخریات فقط النھا جمیلة، كما انھ یجب علینا االنتباه الى ان الجمال الخارجي

  ٠البارد مالولذلك یتحدثون احیانا فیقولون الوعاء الجمیل الفارغ او الج
 

  ٠ان االناقة او عدمھا یؤثران كثیرا على االنطباع الذي یعطیھ الشخص 
ھل الن االجیال  نضرب مثاال على الشعر الطویل الذي یحملھ بعض الشباب الذكور، لماذا ال یحملوه؟

كان الرجال یحملون   ففي القرون الوسطى٠القدیمة كانت تحمل شعر قصیرا؟ ان ھذا غیر صحیح
الشباب اكثر من الشعر القصیر؟  ام ان الشعر الطویل یناسب٠ طویال اكثر من الشعر القصیر شعرا

یكمن في ھذا ، حیث تكمن القضیة في موضع  اعتقد ان جوھر الجدال بین جیل الشباب وجیل الكبار ال
را  یحملون شع-النساء- ان نصف المجتمع ٠واالھتمام   ان الشعر الطویل بحاجة الى النظافة٠آخر

 والشعر القصیر ال یكلف الرجل وقتا یذكر، ویجب ٠وقتھن الكیر طویال، ورعایة ھذا الشعر تأخذ من
یحمل شعرا طویال وال یعتني بھ یعطي االنطباع السيء الذي تعطیھ المرأة التي  القول ان الشاب الذي

 یة المعتنى بھا باالضافة الى ذلك فان الرجل یمكنھ اطالق لحیتھ، ان اللح٠بتسریحتھا ال تھتم
شعثاء ومالبس  والمھذبة یمكنھا ان تناسب الشاب، لكن اذا كان الشاب یحمل شعرا طویال قذرا ولحیة

یتساءل القارىء لماذا اسھب  ربما٠غیر نظیفة ، فانھ وبالتأكید سیكون موضع انتقاد من المحیطین بھ
ضوع؟ ان الشعر الطویل لھ بالمو المؤلف بالحدیث عن الشعر الطویل، وما عالقة الشعر الطویل

الخارجي واالناقة، ان تجید الحدیث یعني ان  عالقة اكثر مما یتبادر للوھلة االولى بموضوع المظھر
 ان الشخص الذي اتعرف ٠االخرین یبدأ قبل ان تفتح فمك تجید التأثیر على اآلخرین، والتأثیر على

رجي وتصرفاتي مما یتعذر من تغیر ھذه سیئة، نابعة من مظھري الخا علیھ یمكن ان یأخذ عني فكرة
ان كثیرا من الشباب بحاجة الى وقت طویل للوصول على ھذه الحقیقة ٠اثناء حدیثي الفكرة بالكلمات

 علم النفس المعاصر یبحث ھذه القضیة ، لماذا یكون بعض الناس مقبولین من احدى ، ان
  المجموعــات

 
 
احدى المجموعات االجتماعیة   درجة التفضیل فيبینما یكونون مرفوضین من مجموعة أخرى؟ أي

الخارجي وتصرفاتھ وسلوكھ مع تصورات  تعتمد فیما تعتمد على امكانیة الشخص للتوافق بمظھره
الطبیعي ان یكون شخصا ما متمیزا في نادي   من٠ھذه المجموعة، وقوانییھا غیر المكتوبھ 

في ناد الصدقاء الموسیقى الحدیثة بینما ال محبوبا  للشطرنج ومھزءا في نادي ریاضي ، واخر یكون
في ھذه الحاالت عادة ال ) السیمفونیة(الموسیقى الكالسیكیة  یوجھ نفس النجاح في نادي الصدقاء

  ٠الخ٠٠الھوایات، وانما عن االختالف في طرق السلوك والتعبیر والملبس  نتحدث عن االختالف في
  الجیل الشاب مفاھیم الجیل القدیم، وان یعبر عن ذلكنعرف انھ من الطبیعي ان یخالف من التاریخ

  وطریقة مختلفة في الكالم، ولكن كیف یصبح من الممكن بترك٠بسلوك مختلف، ولباس مختلف



مع  المدرسة او بعد الوصول الى عمر معین ان یترك الشباب تلك الصرعات؟ان ھذا شيء طبیعي
 باب عندما یكونون في المدرسة او في ان الش٠وجھة نظر اختصاصي علم النفس المعاصرین

 ٠منھم مجموعة من ذوي التفكیر المتشابھ، یستطیعوا ان یرفضوا ارأء الشباب او حتى السخریة
 ولكنھم عندما یبدأون العمل في مجال تخصصھم، ویصبحوا اعضاء في مجموعات اخرى من

ینجحون في  شخاص بقدر مااالشخاص ذوي االفكار المختلفة، فانھم بقدر ما یتكیفوا مع ھؤالء اال
فانھم سیواجھون   واما اذا استمروا في تحدي االخرین بمظھرھم الخارجي، وسلوكھم،٠عملھم

قمیصا مفتوح االزرار، وكان  المصاعب الكثیرة اتذكر زمیلي ستیفان في الدراسة الذي كان یرتدي
ج ویرتدي ربطة العنق سأذكر لبالده في الخار یؤكد انھ لن یرتدي ابدا ربطة العنق، انھ الیوم سفر

في جزیرة منعزلة یستطیع السیر علىاربعة، ویستطیع  ان الشخص الذي یعیش: مثال آخر اشد تعبیرا
كالمخالب، ویستطیع ان یبقى غیر نظیف، وفي اللحظة التي یدخل فیھا   ویحمل اظافرا٠النباح كالكلب

  ٠فلن یكون محتمال ینھ واالفانھ یضطر الى التكیف والتعایش مع قوان مجتمعا متحضرا ،
 انھم یستطیعون المحافظة على االصل في ٠الشباب یجب ان یفكروا في ھذا الموضوع  ان القراء
وطریقة كالمھم ، ومظھرھم الخارجي بشرط ان یكون ذلك في مجموعة اجتماعیة ممن  سلوكھم
ان   بقوانینھا ومقایسیھا، واذا وقعوا في مجموعات اخرى فان علیھم االلتزام٠في التفكیر یماثلوھم

مختلفة،  اختصاصي علم النفس اكتشفوا لماذا یكون بعض الناس مقبولین من مجموعات اجتماعیة
  وكیف ینجحون ؟

المرح سلوك لطیف، سرعة اقامة ( االجتماعیة انھم یمتلكون مھارات مرغوبة في معظم المجموعات
غیر سلوكھم بما یتناسب مع القوانین غیر یستطیعون ت  وباالضافة الى ذلك٠الخ٠٠عالقات حمیمة 

القول انھ من المھم جدا االھتمام لیس بالمظھر الخارجي فقط،   واخیرا یجب٠المكتوبة للمجموعة 
 اثناء الحدیث یكون المتحثون قریبون من بعضھم البعض، وفي ٠والمالبس ایضا وانما بنظافة الجسم

 حة فمنا انطباعا سیئا ، واذا كان ھناك مرض معدفیجبیجب االنتباه الى ان ال تثیر رائ ھذه الحالة
بینھا في   ان االسنان یجب ان تنظف باستمرار لكي ال یتحلل الطعام المتبقي٠الذھاب الى الطبیب 

ملوخیة مثال على ( معینا  ومن المزعج حقا اثناء الحدیث ان تالحظ ان المتكلم قد اكل طعاما٠الفم
الناس لھم اسنان بشكل یتیح  عام موجودة بین اسنانھ، ان بعضالغداء حیث ما زالت بقایا الط

الشخص علیھ ان ینظر في المرأة بعد تناولھ  وبسھولة ان تبقى بقایا من الطعام بینھا، ان مثل ھذا
ایضا المشروبات الكحولیة ، او التدخین الكثیر، ان بعض   والرائحة الكریھة یمكن ان یسببھا٠الطعام

 ان العنایة بالفم مھمة جدا ، الن ٠للتخلص من رائحة الفم الكریھة  االقراصالناس یستعملون بعض
 ٠المظھر الحسن یعطي انطباعا سیئـا أكثرمن غیره عندما تالحظ رائحة فمھ الشخص االنیق ذو

 الشعور ذلك الذي تفوح من جسمھ رائحة العرق، ان القلیل یعانون من ھذه المشكلة، اال ویعطي نفس
الخارجي،   كما ان الشعر الذي نحملھ جزء ال یتجزأ من مظھرنا٠ي االستحمام الیوميانھ من الضرور

  ٠یجب تمشیطھ من وقت آلخر أثناء النھار
  اللبـــــــــاس -

 فانھ مازال ساري" المالبس تصنع االنسان"من مرور السنین الكثیرة على المثل القائل بالرغم
اولى علم   ولقد٠لى تكوین االنطباع األول عن الشخص ان المالبس تؤثر ع٠المفعول ولغایة اآلن

اللباس " كتاب بعنوان  حتى انھ صدر باللغة االنجلیزیة٠النفس الحدیث اھتماما خاصا لھذا الموضوع
التجار الثبات كیف یؤثر الملبس  لقد أجرى االختصاصیون في علم النفس" بحث في سلوك االنسان

اشخاص حقیقیین، كما اجریت على صور   ھذه التجارب علىعلى تقییم االخرین للشخص،وقد اجریت
  ٠الشخاص

صفوف المدراس قدمت ست فتیات لتقییم شخصیاتھن من قبل  في احدى:كانت احدى التجارب كالتالي
 بحجة ان ٠القائمون على التجربھ انھ یجب اعادة التجربة مره اخرى الفتیان بعد ثالثة اسابیع اعلن

 ولكن خمس منھم كن بلباس یختلف عن المرة ٠ وقدمت نفس الفتیات٠قدتقد ف المعلومات السابقة
  وقد ثبت انھ قد اختلف تقییم الفتیان الخمس حسب٠والسادسة ترتدي نفس اللباس السابق االولى،

  ٠اختالف المالبس، واما السادسة فقد حصلت على نفس التقییم السابق
 ھذا الیوم ، سیذھب الى المسرح، سیذھب فياللباس نستطیع الحكم على خطط الشخص ل ومن خالل

ذلك   فمن یلبس جیدا یتصرف بثقة أكبر من٠ وكثیرا ما یحدد اللباس طبیعیة السلوك٠الخ٠٠رحلة
تعطي انطباعا  الذي یرتدي مالبس سیئة، ان البدلة غیر المكویھ، القذرة والتي تلطخھا بعض البقع،



المظھر الخارجي   یجب القول مرة اخرى ان٠ن ونفس الشيء ینطبق على االحذیة والقمصا٠سئیا
  ٠او نتحدث معھم االنیق، لھ االثر الكبیر على تكوین انطباع جید عن اآلخرین الذي نعمل

  ادآب السلوك في المجتمع -
حتما العادات اللطیفة والسلوك الجید، اننا نستطیع الحكم على  ان المظھر الخارجي اللطیف یضم

باسھ، والتي ھي شكل ثابت للشخص، اما عن اخالقھ فال تستطیع الحكم ل  من صورة٠مظھر الشخص
طریقة السیر، : وھكذا فاالخالق تعتبر عنصر حركي في شخصیة االنسان، فمثال اال أثناء الحركة،

  بالتأكید انكم عایشتم مثل ھذه٠الخ٠٠حركة االیدي والرأس ، سرعة ھذه الحركات الجلوس،
 لكن ٠معھ میل، وممتلىء الجسم لفت انتباھكم أثناء جلوسكم، وحدیثكمالمفاجأة غیر المریحة شاب ج

احدى الصبایا  عند وداعھ اصابكم العجب من مشیتھ المترھلة، وارتخائھ، وعلى العكس فقد تكون
  ٠لیست على قدر كبیر من الجمال لكنھا مریحة نظرا لحركاتھا الجمیلھ

قوانینھا  حضارات ، وكل من ھذه الحضارات لھالقد وجدنا وما زال على ھذه االرض الكثیر من ال
یتصرفون في قصر  المكتوبة، وغیر المكتوبة في السلوك االجتماعي ، ان المصریین القدماء كانوا

الخامس، وبالرغم من انھ  الفرعون توت غنج أمون بشكل مختلف عن اولئك االسبان امام الملك كارل
كثیرا، اال انھ توجد اختالفات في  ھم عن بعضھم البعضفي العصر الحدیث ال یختلف الناس في مالبس

على الرجل الوقوف على الجانب االیمن من   عندنا قانون غیر مكتوب یحتم٠العادات االجتماعیة 
في بریطانیا حیث یكون الرجل اثناء سیره مع امرأة  المرأة اثناء سیرھمامعا، وعلى العكس من ذلك

كل مجال من مجاالت الحیاة، توجد ھناك الكثیر من القوانین  على الجانب االقرب من الرصیف وفي
 ان التصرفات اللطیفة، والمعاملة الخلوقة تعتبر جزء ال یتجزأ ٠ھذا الكتاب التي ال نستطیع اثباتھا في

  واذا لم یولد االنسان جمیال بطبیعتھ، فانھ یستطیع االھتمام بشكلھ٠الخارجي االنیق من المظھر
یمكنكم التعرف  ن عادات السلوك الجید في المجتمع، ان قواعد السلوك في المجتمعومالبسھ وان یتق

الكتب، وأنتم قادرون على معرفة  علیھا من الكتب، لكن االخالق العالیة ال یمكنكم اتقانھا من خالل
المشي، او الجلوس، ومالحظة ایماءاتكم من  الكثیر عن انفسكم اذا قد تم بمالحظة حركاتكم أثناء

 یستطیع لفت نظركم الى قصوركم في -فانھا-صدیقة فانھ  ل مرآة كبیرة، واذا كان لكم صدیق اوخال
قادر على تعلم التصرفات السلیمة، كما انھ یستطیع مراقبة االخرین   وال شك ان االنسان٠ھذا المجال

  ٠مختلف االوضاع في السینما ، المسرح وفي الحیاة الیومیة العادیة وكیف یتصرفون في
  الشخصیـــــــــة -

للشخصیة، وھنا سنلفت االنظار قلیال  تحدثنا في الجز األول من ھذا الكتاب عن العناصر الخارجیة
 ان الذكاء متطور في االنسان ٠والطبع،وقوة الشخصیة نحو العناصر الداخلیة للشخصیة مثل الذكاء ،

ختبارات نفسیة، یقاس بھا ما یعرف قابل للتطویر ایضا، وھناك ا مثلھ مثل الجمال الخارجي، لكنھ
فان الذكاء المقاس یعتبر اقل من متوسط ) ١٠٠(كان معامل الذكاء اقل من   واذا٠بمعامل الذكاء
بقدر ما یكون ذكاء الشخص اعلى من ) ١٠٠(ما یكون معامل الذكاء اعلى من  الذكاء وبقدر

 واحد یمتلكون مستویات مختلفة فيالجدیر بالذكر ان االشخاص ذوي معامل الذكاء ال  ومن٠المتوسط
  ٠مجاالت الذكاء المتعددة

 
التصمیم، االجتھاد وغیرھا ال تقل أھمیة عن الذكاء  الحیویة،: ان ھناك عددا كبیرا من الصفات مثل
ھذا ال یعني انھ یمتلك فن معاملة اآلخرین، ومن الواضح ان  واذا كان احد االشخاص ذكیا فان

یمتلكون باالضافة الى ھذا صفات اخرى ضروریة للوصول الى النجاح، ان  االشخاص االذكیاء الذین
سیصلوا الى مراكز مرموقة في المجتمع، اال ان ھذا ال یعني انھم سیكونون  ھؤالء االشخاص

  ٠وكثیري االصدقاء  محبوبین
كم ال صداقة اآلخرین، وبالتأكید ان ان الصفات الحمیدة في طبع االنسان تلعب دورا كبیرا في كسب

 وال یمكن االعتماد علیھ ٠ال یتعامل بصدق ترغبون في ان تصبحوا اصدقاء لشخص تعرفون عنھ انھ
 ان الشخصیة ٠الخ٠٠٠یحب اال نفسھ، او ان یكون فظا  او انھ اناني ال٠وال یمكن الوثوق بكالمھ

حب ھذه جمیع صفاتھا المستوى المتوسط، وعندھا یقال عن صا القویة ھي الشخصیة التي تفوق في
  ٠الشخص عادة ما حقق او لدیة المجال ان یحقق شیئا في مجال عملھ الشخصیة بانھ شيء ان ھذا

  مع الناس موھبة التعامل -
الشدید، یكفي ان تتوفر  لكي تحوز على تقدیر الناس ، فلیس من الضروري توافر الجمال او الذكاء



یكون االنسان مفطورا علیھا  ائص البعض الخصائص التي تسھل معاملتنا مع الناس، وھذه الخص
الواعیة، وسنتحدث عن بعض  دائما، ونستطیع الحصول على ھذه الخصائص عن طریق الجھود

  ٠السیر في المعاملة اللطیفة مع اآلخرین  القارىء على) یرشد(منھا، ان احد اھداف ھذا الكتاب ان 
  االبتسامـة -

ون لك، واذا عبست في وجھھم سیردون علیك بنفس اذا ابتسمت لھم فسیبتسم ان الناس كالمرآة،
 القارىء یجب ان یكون مقتنعا بھذه الحكمھ، واستطیع القول ان االبتسامة ھي السالح  ان٠العبوس

بین الناس  االقوى في اختراق حصون االخرین،ان االبتسامة العذبھ الحلوه قادرة على تحطیم الحواجز
لمدة یوم واحد، ابتسموا  لوسیلة في كسب االصدقاء ، فجربوھا واذا لم تكونوا قد استخدمتم ھذه ا٠

تخرجون من البیت ، تلتقون بجاركم  لكل شخص تشتركون معھ في عمل ما طیلة ذلك الیوم، عندما
ابتسموا لھ بحرارة، ربما یفاجأ في بادي االمر  في الممر الذي تمرون منھ عادة حیوه بتحیة خاطفة

 عندما تصعدون في الباص ٠سیرد على ابتسامتكم فورا مین، لكنانھ لم یتصور ان تحیوه مبتس
فان ) فكة(انھ كان یصرخ غاضبا الن الركاب ال یملكون فراطة،  ابتسموا لقاطع التذاكر، بالرغم من

 عندما تدخلون ٠بالرغم من انكم ال تملكون اال ورقھ من فئة الخمسة دنانیر ابتسامتكم افقدتھ سالحھ،
  البواب وحیوه باسمھ، ان تحیتكم لھ بصوت عال مصحوبة بابتسامة تكسبكمالتفتوا نحو بنایھ

غرفة عملكم  صداقتھ، بالطبع سیفاجأ ، لكنھ غدا وفي االیام التالیة سیبتسم لكم، عندما تدخلون الى
 عندما ٠یوم ھكذا  واذا استمر یتم كل٠مبتسمین، سیعتقد زمالئكم ان شیئا مفرحا قد حصل لكم

مختلفة ستتأكدون من ان  كم فستقابلون باالبتسامات، خالل ھذا النھار، والسبابتذھبون الى عمل
 ان االبتسامة ٠ایجابیا نحوكم االبتسامة تعطي نغمة خاصة للحدیث، وستشعرون بان الناس مھتمین

ابتسامتكم ال تلطف االجواء حولكم فقط، وانما تؤثر  قادرة على تغییر جو الحدیث بأكملھ، وللعلم فان
 وانما یحصل العكس ایضا، فاذا أتخذتم مظھرا ٠)االبتسام والعبوس مثل(  المظھر الخارجي على

سرعان ما یعتریكم شعور داخلي یتناسب مع المظھر الخارجي المتخذ، حاولوا  خارجیا محددا فانھ
 وستشعرون تدریجیا بأن مزاجكم قد تحسن ومن الواضح اننا ال تستطیع ان نسیر طلیة االبتسام

  ٠ار مبتسمین ، حیث ان ھذا یعتمد على االوضاع والظروف المحیطةالنھ
 

  الودّي التعامل -
الودّي؟ وما ھي عناصره؟ تخیلوا   لكن ماذا یعني التعامل٠تسیر االبتسامة یدا بید مع التعامل الودّي

فقط اخذفوا بلقائھما، النغمة الشاعریة لحدیثھما،  ابتسمامتھما، سعادتھما: لقاء بین اثنین متحابین 
  ٠وستعرفون معنى التعامل الودّي  الطابع الشھواني من عالقتھما

ان الذي یتصف بالتعامل الودّي ال ینتظر من  ان ذلك الذي یحب الناس ، ویحظى بحب الناس ایضا،
 ویبدأ الحدیث ٠وعلى وجھھ دالئل السعادة باللقاء  االخرین تحیھ، بل یبدأ ھو بتحیتھم مبتسما

 وبعد ھذه المقدمة ینتقل الى ٠الخ ٠٠والحیاه واالھتمامات الخاصة یة تتعلق بالعائلةبمواضیع شخص
وسیكون الجو الودّي مسیطرا على نعمة الحدیث باكملھ، ومن المھم ان  موضوع آخر النقاش،

 )  اما اذا كان مصطنعا٠التعامل الودي یسھل التعایش بین الناس فقط اذا كان صادقا تتعلموا ان
  وسیكتشف الناس بسرعة مثل ھذا٠فان ھذا التعامل مرفوض)  احراز مكسب من اآلخریھدف الى

یغیر في   ویجب لفت النظر الى ان المتحدث عادة یتابع رد الفعل عند المستمع، ووفق ذلك٠الشخص 
التجربة " شبیلبرغر" سلوكھ ولذلك فان تشجیعكم للمتحدث بالغ األھمیة، وبھذا الخصوص اجرى

  -:التالیھ
علیھ التجربة، كان یبتسم لھ ، وینظر الى عینیھ  ي العشرة دقائق االولى من حدیثھ مع الذي تمتف

العشر الدقائق الثانیة كان رد فعلھ سلبیا، وكان ینظر الى جھة  ویعبر عن موافقتھ على ما یقول، وفي
 ٠ مع محدثھالى ساعتھ باستمرار، وباختصار فقد استعمل كل طرق المضایقة اخرى ، كما كان ینظر

 انھ في العشرة دقائق االولى عندما شجع محدثھ، قدم المتحدث اراء اكثر من الحالة والنتیجة كانت
  ٠الثانیة عندما قوبل باالحباط

قادرون على تشجیع االخرین خالل تعاملھم  ان ھذا یفسر لماذا یكون بعض الناس محبوبین ، انھم
لودي معدیا كاالبتسامة ، ان الناس ال یمكن ان یكونوا ا  في كثیر من االحیان یكون التعامل٠معھم

وحب، لذا فان التعامل الودي ھو افضل سالح ضد الفطاطة، ھل  فظاظا مع من یتعامل معھم بود
ھدؤكم عندما یثور االخر ویستعمل الفاظا قاسیة؟ في معظم االحیان سوف  تستطیعون المحافظة على



  ٠تصرف بأدب واالعتذار تجریده من سالحھ، ودفعھ لل تنجحون في
 

  -: الودّي والیكم عناصر التعامل
  ٠ان یكون لكم عالقة ایجابیة بمن حولكم -1

  ٠المحبة، تعاملوا معھم على أساس أنھم یحبونكم ال تنتظروا من الناس -2
  الودّي مع الناس ، وال تنتظروا حتى یحییكم االخرون، كونوا المبادرین في التعامل -3

  ٠انتم واالبتسامة٠تحیةبادروا بال
  ٠اضفوا على الحدیث طابعا شاعریا -4

  ٠یشارككم فیھا االخرون الرأي ركزوا على المواضیع التي -5
  ٠التعامل الودي معد أي ینتقل من شخص الخر -6

  ھل تھتمون بالناس -
لكم؟ ھناك الناس بعملكم ومشاك ھل ترعبون في ان یظھر الناس اھتمامھم بكم؟ ھل ترغبون بان یھتم

حولكم ، بعملھم بافراحھم واتراحھم   اھتموا بالناس٠طریقة وحیدة للوصول الى ھذه الرغبة
خمسین، او ستین او سبعین سنھ لم   یوجد بعض االشخاص ولمدة٠وسیقابلونكم بنفس الشعور

 بھم، الذي یعتبر بالنسبة لھم شیئا، وال یھتم یكتشفوا ھذه الحقیقة، واصبحوا حاقدین على المجتمع
 بالتأكید انكم تعرفون ٠أنفسھم انانیون وال یھتمون اال بانفسھم ولماذا یھتم بھم المجتمع ماداموا ھم

االفراد الذین ال یفتأون یتحدثون عن انفسھم، وعن مشاكلھم وال یعطون الفرصة  العدید من ھؤالء
  ابدا لن یكون محبوبا٠في التحدث، ویقاطعونھم أثناء الحدیث وال یبدون أي تفھم نحوھم لالخرین

االستماع بانتباه بالغ  ذلك الذي ال یبدي االھتمام باالخرین، ان الجلیس الجید حقیقة ھو الذي یستطیع
بالحدیث وفي بعض االحیان یحصل   ویشجعھ باالسئلة المناسبة على االستمرار٠الى ما یقولھ محدثھ

  ٠طیفا دون ان یتفوه بكلمة طوال الحدیثل المستمع النبیھ یمكن ان یعتبره المتحدث شخصا: ما یلي
 ولذلك فھم یقدرون ٠بھم، وباعمالھم، ومشاكلھم واحوالھم ان الناس یرغبون في ان یھتم االخرون

تستجیبون لھذه الرغبة، ربما تستفیدون شیئا اذا تركتموھم یتحدثون، بینما  المستمع الجید، لماذ ال
  لكن٠یدا فقط ستسمعون ما قد قلتموه خمس او عشر مراتانتم فقط فلن تتعلموا شیئا جد اذا تحدثتم

یشعر   ان الشخص الذكي سرعان ما٠ھناك فرق حقیقي بین االستماع الحقیقي والتظاھر باالستماع
محدثھ بعینیھ، ویحني رأسھ   فاثناء االنتباه الحقیقي یتابع المستمع٠اذا ما كان االھتمام بحدیثھ حقیقیا

ویبرھن على اھتمامھ بطرح بعض االسئلة   او یظھر االستغراب٠لموافقةمن وقت الخر عالمة على ا
  ٠المناسبة

سیقولون لدرجة انھم ال یسمعون لما یقولھ االخرون كما ان  ان بعض الناس یفكرون مسبقا فیما
 في احد االیام جاء ضیف -:والھوایات سرعان ما یقرب بین الناس ، مثال الحدیث عن االھتمامات

 وقد ٠لي، ان ابنھم وقد كان في الثانیة عشره من عمره مغرما بالسباحة والرحالت دیقةعند عائلة ص
  ان السبب في ذلك ھو ان اصغى لمدة طویلة لحدیث٠كثیرا بالضیف الذي یراه للمرة االولى اعجب

  ٠االبن عما فعلھ في احدى المخیمات الكشفیة، وكیف ركبوا في المركب الشراعي
 عبر عن قناعتھ بأن االشخاص القادرین على جذبنا ھم الذین"  كوب٠م"ورعالم النفس المشھ ان

اراء جیدة  یشاركوننا اھتماماتنا وآراءنا، وخصوصا آراؤنا عن شخصیتنا، ومن الطبیعي ان نمتملك
  عن انفسنا، واذا كان ھناك من یشاطرنا ھذا الرأي فسیكون موضع حب عندنا

  اظھروا االھتمام بالمواضیع الشخصیة -
ان االنسان یحب ان یھتم اآلخرون بقضایاه : مقولة أثبت علم النفس الصناعي بشكل علمي صحة

عندما یالحظ اآلخرین مھتمین بنجاح ابنھ في امتحاناتھ   انھ یسر٠الشخصیة، بافراحھ ومشاكلھ
 او بمعدل مناسب، او بزواج ابنتھ، او بمرض زوجتھ او ببناء بیت جدید، وانھائھ المرحلة الثانویة

 الخ ان ھذه االمور بالنسبة للفرد مھمة جدا، وبالتالي سیشعر٠٠٠میالده الخمسین  باحفالھ بعید
المحیطین بھ،   كم من الناس٠بالسعادة عندما یسألھ صدیقھ او زمیلھ عن ھذه االمور، ویتحدث عنھا 

 االمور عن ھذه  لذلك فان الشخص الذي سأل ویتحدث٠وال یبدون اقل اھتمام بمشاكلھ الخاصة
ان ھذه یشمل ایضا االھتمام  والمشاكل یدخل قلبھ، وفي بدایة ھذا الفصل تحدثنا عن التعامل الودّي،

فباھتمامكم باآلخرین تغمروھم بالسعادة ،  بالمشاكل الشخصیة لآلخرین، وال تنسوا ذلك ابدا ،
 ومن ھذا ٠رھمعلى ھذه االرض اناس یھمھم مصی وتشعروھم بأن اآلخرین یحترمونھم، وانھ یوجد



الحسابات في المكتب المجاور ، لیس فقط موظفا یجمع  ستربحون انتم ایضا ، وستعرفون ان مدقق
 النھ اصیب بجرح، وال یدري ھل سینھي ٠وانما ھو اب قلق على ابنھ ٠االعمدة الطویلة من االرقام

خوف وفرح والدة الطفل وان المحاسبة ال تدفع الرواتب فقط،وانما ھي ام تنتظر ب ٠امتحاناتھ ام ال 
 ٠الخاصة البنتھا، وان العمال والموظفین الذین حولكم لھم افراحھم ، ومشاغلھم، وطموحاتھم االول

وستكون مفاجأة  ٠وعند انصرافكم من العمل وفي طریقكم الى الباص ھناك امكانیة لمعرفة ھذا كلھ
زالتم تذكرون ان لھم ثالثة   ماسارة لالشخاص الذین لم ترونھم منذ فترة طویلة ان یعرفوا انكم

فكرة خاصة فیھا اسماء اصدقائھم  اطفال، وماذا یدرس كل واحد منھم، ان بعض الناس لدیھم
ھناك تواریخ المیالد، فستكون مفاجأة سعیدة  وعناوینھم ، وارقام تلفوناتھم، واماكن عملھ واذا كان

 ٠بطاقة تھنئة وتحیة بنماسبة عید میالدهعندما تصلھ منكم  لصدیقكم الذي لم یركم منذ فترة طویلة،
 قدوتوھا ایضا، وعندما ٠بعض المعلومات عن الحیاة العائلیة الصدقائكم واذا لم تسطتع ذاكرتكم حفظ

المفكرة فستتذكرون مجددا االحادیث الشخصیة الماضیة، وفي المستقبل لن تعطوا  تنظرون في ھذه
 م كم من االبناء عنده خصوصا وانھ قد قال لكم ذلكسئیا وغیر لطیف عندما تسألوا صدیقك انطباعا

  ٠عدة مرات في الماضي
  -:ھل یمكنكم وضع انفسكم في مكان اآلخرین -

من  من أصعب االشیاء أن نتعلم كیف نضع أنفسنا في مكان اآلخرین ، اذا استطعتم ذلك فانھ أعتقد انھ
ان تحاولوا  ینھم، ولذلك یجب علیكمالسھل علیكم ان تقفوا على أراء االخرین وتروا االمور بأع

اآلخرین یكمن في   ان البعض یعتقد ان سر النجاح في التعامل مع٠امتالك ھذه الصفة وبدون شرط
الحجج والبراھین التي   أستطیع معرفة٠ھذه الصفةفقط عندما أرى االشیاء من وجھة نظر االخر

  ٠تستطیع اقناعھ، كما أنني أستطیع تفھم موقفھ
 وما یثبت ٠لم یحاول ابداء ان یرى أمور من وجھة نظر تختلف عن وجھة نظرھم ناسان بعض ال
 "ھو كالم الناس في مختلف النزاعات والمجادالت سواء كان ھذه في المحكمة او خارجھا ھذا الكالم

على  الى اخره من القصص المشابھة عما سیفعل اذا فاز" سأتدبر امره" "ساجعلھ یقبل شروطي
وجھتا نظر   المنازعات التي یمكن اكتسابھا؟ انھا قلیلة جدا في كل نزاع توجدخصمھ، ما عدد

ولو استطاع كل طرف  ومطلبین وانھاء النزاع یعني الوصول الى حل وسط بین الرأیین والمطلبین،
 وان الوصول الى حل ٠للنزاع من الطرفین، ان یضع نفسھ مكان الطرف االخر لعرفتا انھ ال داعي

على الملكیة او في النزاعات بین  ل ، ان كل طرف لھ محبتھ سواء في النزاعاتوسط ھو االفص
  ٠الزوجین، او في غیر ذلك من النزاعات 

وضع  تستطیع وضع نفسك مكان اآلخرین، ذلك أفضل ما تحتاجھ في معاملتك مع الناس ، حاولوا ان
على  مور وستتفوقونانفسكم مكان االخرین في كل خالف یحصل ، ان ذلك یسھل كثیرا من اال

  ٠اآلخرین الذین ال یستطیعون ذلك 
 

  كونوا خلوقین ومؤدبین -
" الممتلىء بالركاب محطة النزول ، نحو باب الخروج یتجھ رجل قوي یشق طریقھ یصل الباص

 الزعران، اال المجال اال ترون اني ارید الوصول ویمر بمجموعة من الشبان انتم ایھا افسحو
نزولھ من  ، ولعدة ثوان یسمع الصراخ واالھانات والشتائم من الطرفین وبعدتستطیعون االفساح

  ٠جلف وحقیر اما الشبان فسیقولون عنھ انھ" اوالد الشوارع" الباص یستمر الرجل في شتم
كان یكفي بضع كلمات  0 كم مرة في الیوم تحدث مثل ھذه المسرحیات؟ وھل ھي ضروریة؟ بالطبع ال

  ٠سالحھ یة ان ھناك كلمات سحریھ تجرد ایا كان منولن نصل الى ایة مسرح
 ٠معذرة، ارید النزول  وفي حالتنا السابقة كان كافیا ان یقول الرجل الذي یرید النزول من الباص

ھذه الحالة عندما تطلبون منھ   ففي٠٠ معذرة لتأخیركم، لكن ھل تستطعیون اخباري این-:مثال اخر
من أمره، وستجیبون شكرا، واعتذر مرة  بالرغم من انھ في عجلةبكل احترام فانھ سیتوقف ویجیبكم 

 ال تحسبوا ٠٠٠او أسف على" ٠٠٠المعذرة على ارجو"  ان كلمات مثل ٠٠٠اخرى على تأخیركم
ضروریة في كل حین ، وھي وسیلة رائعة لتسھیل العالقات  انھا ال قیمة لھا، ان مثل ھذه الكلمات

  ٠االنسانیة
 ل أحد القراء ھل ھناك شخصا متطرفا في التھذیب واالخالق، باستمرار یطلبقد یقو وبھذا الخصوص



: ١اكثر م  المعذرة ، ویتأسف ویبالغ في االحترام بالتأكید انھ یوجد مثل ھذا الشخص، ولكن لیس
 ٠ فلذلك فال داعي للخوف من المبالغة في ھذا السلوك المطلوب١٠٠٠٠

 
 
 

 الفصل العاشر
 

 ؟الى ماذا يتوق الناس 
 
 

  ٠ان االنسان يطمح في الحصول على التقدير والمديح  -
  ٠كيف تقيمون االشياء الصغيرة تعلموا -

  ٠هل تجيدون االشارة الى االخطاء  -
 تعرفون اسماء االشخاص المحيطين بكم ؟ هل -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العاشر الفصل
 

  الى ماذا يتوق الناس
 

  ٠على العالقات بينهم  تمدان نجاح أي مجموعة من االفراد يع
بين الناس، الذين يوجوون على  من الضروري جدا في أي مجتمع كان ، وجود التناغم والتفاهم
المنظمات الشعبية وغيرها، او في  شكل مجموعات ،سواء في المصنع او اماكن العمل االخرى في

متبادلة ، المنازعات، انعدام ان الخالفات ال االحياء السكنية واخيرا في اصغر تجمع انه العائلة،



تأثيرا سلبيا على حياة المجتمع ككل، ان عدم رضى االفراد  االتصال بين افراد المجموعات يؤثر
االجتماعية السيئة غالبا ما يؤدي الى انخفاض انتاجية العمل وفي معظم الحاالت  الناتج عن العالقات

 د سيء، وانما بسبب ضعف معرفة الناستكون هذه الخالفات نابعة عن ارادة شريرة، او قص ال
الذي يحدثه سلوك  بالقواعد النفسية للعالقات االنسانية، اننا لم نتعلم في المدرسة رد الفعل النفسي

كثيرة، لكن ال يملك كل فرد  معين من قبلنا عند االخرين، صحيح ان االنسان يتعلم من الحياة اشياء
والشباب الذين تنقصهم الخبرة، ال يعرفون  ٠ عند اآلخريناالحساس الدقيق لتقدير رد الفعل النفسي

المتبادلة، ولذلك يقترفون اخطاء ال داع لها اثناء تصرفاتهم  المبادىء الرئيسية للعالقات االنسانية
  ٠جيد مع االخرين يعني ان تجيد المبادىء االساسية في هذا المجال  وسلوكهم، ان تتعامل بشكل

لرابع عشر وردت بعض اهم القواعد الضرورية للتعامل الجيد بين الناس العاشر وحتى ا في الفصل
فيها  مختلف المجموعات، ومن البديهي ان يهتم كل فرد منا بأن يكون في المجموعة التي يشيع في

جزء من هذه  ولو اتقن كل فرد منا٠جوا وديا، ويتعامل االفراد فيما بينهم بحب وتفاهم واحترام
االفراد في المجموعات ،   ، وطبقها في حياته لساهم في تحسين العالقات بينالمبادىء على االقل

التنظيمات الشعبية، وفي المجالس  وبهذا ساعد على انجاز العمل في المجموعات العمالية، وفي
  ٠ وكذلك ايضا في العالقات االسرية٠الخ٠٠٠المحلية

 
  ان االنسان يطمح في الحصول على التقدير والمديح -

االسود الذي طلبكم فيه رئيسكم في العمل ليقول لكم رأيه في المشروع الذي  تذكرون اليومهل 
من " خوق" لقد كان غاضبا وهو يشير الى جميع اخطائكم المرتكبه، وماذا قالوا له  ٠قدمتموه له

منون وتت  اما انتم فقد كنتم واقفين٠ انكم تهددون سمعة القسم الجيد-: وقد قال لكم ٠االخطاء  هذه
يستغرب من انكم لستم   وبعد عصر ذلك اليوم ايضا، قابلكم احد معارفكم ، وبدأ٠ان تبتلعكم االرض

يوم واحد قد اثرتا على مزاجكم  على ما يرام، وان شعركم ازداد بياضه، ان هاتين الحادثتين في
سان ال يحب ان لماذا؟ لسبب بسيط هو ان االن بشكل سيء طلية ذلك المساء وحتى لعدة ايام تاليه ،

ولكن كيف شعرتم عندما ٠وعن أي شيء يتعلق به يسمع اشياء سئية عن عمله، او عن مظهره
مشروعكم كان افضل مشروع مقدم اليه اليس من  ان: اطرى عليكم رئيسكم في العمل وقال 

على رأي االخرين وفكرتهم عنه؟ان علم النفس  المدهش حقا ، ان يعتمد مزاج الشخص ورضاه
غريزة الدفاع عن النفس غريزة اشباع : الرئيسية مثل الحديث اثبت انه عدا عن الغرائز العضوية

فانه توجد عوامل اخرى ذات طابع اجتماعي تحدد سلوك كل  بعض الحاجات مثل الجوع والعطش ،
 معتبرين منذ الطفولة المبكرة يتوق االنسان الشوق الى ان نكون فرد منا، ومن بين هذه العوامل

 وان يؤمنوا بالدوافع الخيرة ٠وان يكون مهما، وان يقدر االخرون عمله الى ان يقدره الناس ،
  ٠الخ000 لتصرفاته

التصفيق ، وانه اصبح قادرا  انظروا الى الطفل في سريره، انه ينتظر ثناء امه عليه، بانه قادر على
رئيسي في سرعة نموه، وتشكل   ان رغبة الطفل في ان يكون معتبرا شرطاظهار كم هو كبير ،



الطعام والشراب ، لكن حاجته في ان يكون  مهاراته الرئيسية، ان االنسان يمكنه اشباع حاجته من
  تثنون ٠متفوقا ومتميزا ال يمكن ان تشبع او تتوقف
 اما اذا ٠على ثنائكم  فقط ليحصلعلى الطفل القل شيء تعلمه، فيبدأ المحاولة لتعلم اشياء اخرى

  ٠تجربتنا الحياتيه  غفلتم عنه ولم تهتموا بما يفعل ،فان تطوره سيبطوء كما ترى
يطلب من امه النهوض من مكانها،  ان الحنين الى التقدير والمدح هو السبب الذي يجعل الطفل
لرصيف الى الشارع القفز من على ا والذهاب معه الى آخر الرصيف، لكي يريها انه قادر على

 ٠يعتبر ذلك االنجاز، اال ان الطفل ينتظر الثناء  سنتميترا ال٢٠وبالرغم من ان القفز عن ارتفاع 
منافسة االطفال على ثناء المعلم ، واذا لم تستطيعوا تحقيق  وفي المدرسة ايضا يتعرض الطفل الى

اعلى في االمتحانات او في يسبقهم االخرون في الحصول على معدل  النجاح في هذا المجال حيث
  ٠ذلك من النشاطات فانهم سيلجأون الى لفت االنظار بالممارسات السلبية الرياضيه او في غير

 من انحرافات بل وحتى جرائم االحداث تعزي الى انهم ارادوا االثبات لزمالئهم انهم ال ان كثيرا
طفولة مثل  و االجتماعي النفاذ الىيخشون شيئا حتى وال من السجن، واذا استطاع الباحث النفسي ا

يفتقد تقدير المدرسين  هذا الحدث سيكتشف انه كان يفتقد دائما الى حنان االهل في عائلة مفككة، او
تصرفات يرفضها المجتمع وهذا  التي استطاعت تقديره ، لكن على" الشلة" في المدرسة، فقط هي 
ويعجب به ولحسن الحظ ان الكثير من الناس  دره فالمهم انه يجد من يق٠بالنسبه له ال يعتبر شيئا

 وليس االعمال السئية، كما انه من ٠الحسنة يطمحون الى الحصول على التقدير على االعمال
مناسب ان يكون راضيا عن ذلك، اال انه يالحظ  المفروض ان تتوقع من ذلك الذي يصل الى وضع

راضين ابدا، دائما يرغبون في الوصول الى ال يكونوا  ان طبيعية البشر وخصوصا االكثر انانية،
االعتراف والتقدير، ويشهد التاريخ على ذلك بأمثله منها،  درجات أعلى والى كسب المزيد من

انتقل من نصر الى نصر ، وفتح البالد واحده بعد االخرى، اال ان أي فعل  االسكندر المكدوني الذي
 ح الى احتالل العالم بأكمله ، ان الرغبة في اناالفعال لم يشبع رغباته، النه كان يطم من هذه

االنتظار عند  نحصل على التقدير يالحقنا من المهد الى اللحد، ان العجائز الجالسون في قاعة
ال احد قد صارع  الطبيب يعدون وبسرور االمراض التي اصابتهم، ويتحدثون عن مصائبهم، وانه

" االثرياء االمريكان امثل  ٠عجاب المحيطين مثلهم فقط، وفقط ليحوزوا على تعاطف وا٠المرض
تخدم الطب والعلم واالبحاث وغير ذلك من  وغيرهم لماذا اقاموا الصناديق التي" فورد" و" روكلفر

في حسابهم ان الناس يتهمونهم في انهم،وبدون  االهداف االجتماعية؟ يمكن القول النهم وضعوا
دد االشخاص الذين حطموهم بطريق مباشر او غير ع هوادة قد صعدوا الى اعلى دون اكثراث الى

ارادوا االثبات للناس بان الدعايات التي تقال عنهم غير   وعن طريق المشاريع الخيرية٠مباشر
  ٠وانسانيون صحيحة وانهم خيرون

الحصول على التقدير  لقد أوضحنا باالمثلة العديدة العطش الدائم والالمحدود عند كل فرد في
الذي يجعلهم بعد الحديث معه  هل يتصرف مع الناس بالشكل: كي نجعل القارىء يفكر ل٠واالحترام

وهم محبطون، وما دمتم تفضلون   او على العكس يذهبون٠يشعرون بانهم حازوا على االعجاب 



يتحدثون بأشياء مزعجة، فلماذا  االشخاص الذين يتحدثون باشياء لطيفة على االشخاص الذين
ال يعني ان تحجب االخبار السيئة او النقد  االخرين بالكلمة الطيبة؟ ان هذاتحاولون انتم اسعاد 

  ٠بشكل ال يجرح كرامه المنتقد البناء، فالنقد ضروري ولكن يجب تقديمه
  تعلموا كيف تقيمون االشياء الصغيرة -

خرين اآل الحياة بكم حتى دون ان تشعروا انكم في كل يوم تضيعوا العديد من الفرص السعاد تمضي
من أقربائه وأصدقائه  كل شخص تلتقون به ال بد انه يعمل عمال ما، ويهتم بأمر ما ، اال ان الكثير

  ٠االشارة اليه يمرون به دون مالحظة ذلك ، وان الحظوا ذلك ال يجدون من الضروري
ب، االخيرة يفتح لكم السائق البا تسرعون الى الباص صباحا، لكن باب الدخول اغلق، وفي اللحظة

انك رجل طيب، لو كان آخر في مكانكم لما   اشكرك،٠٠في هذه الحالة من الضروري ان تقولوا له
  ٠واخالقه نتظر، انكم بهذا تفرحوه حيث قدرتم لطفه

وتعلمون كم هي مبدعة في  زميلتكم في العمل تريكم التقرير الجاهز الذي يجب تقديمه الى الرئاسة،
سوف تفاجأ ٠سروركم من عملها الرائع بدا، اليوم عبروا لها عنعملها انكم لم تقولوا لها هذا ا

  ٠وسيحمر وجهها نتيجة اطرائكم
 االشياء الكبيرة حتى تعبروا عن شعوركم ، وانتهزوا فرصة أي عمل اعجبكم مهما كان ال تنتظروا

لجيده االشياء ا صغيرا لتبدوا اعجابكم به ان الشخص صاحب العالقة سيكون قادرا على التمييز بين
يستمر في المستقبل على   التي يفعلها، وما هي االشياء التي اعجبت االخرين، حتي٠وغير الجيدة

ان الضرب : امريكا قوي اللهجة  ان هناك مثال٠هذه النمط كي يحوز على ثقة االخرين وعرفانهم
باالطراء على المؤخرة، فاذا لم يقم المسؤول  على الكتف غالبا ما يوفر علينا فيما بعد الركل على

على تحسين عمله، ان االطراء يختلف عن المراهنه  عمل موظفه فان هذا الموظف سيفقد الحافز
الحسنة في االخرين، والتعبير لهم عن اعترافنا بها، وال اقترح  انني اقترح مالحظة االمور الصغيرة

يعرف الناس على اشياء غير موجودة في الشخص وفي اغلب االحيان   أي االطراء٠المراهنة
امور ويعرفون النواحي االيجابية في شخصيتهم ، واذا قام احد باالشارة الى  بأنفسهم ما يفعلون من

 التي ال اساس لها، وينفر من مثل) التزلف(سيفرحهم، ان الشخص العاقل يعرف المداهنه ذلك فانه
  ٠هذا الشخص 

ال في احدى الجلسات  ام) تزلف( أتذكر مرة كيف سألت فيما اذا كان اطرأئي عبارة عن مداهنة
ان أعرف أنك ال تجاملني ؟  من اين لي: ابديت اعجابي بالثوب الجديد الحدى الزميالت فسألتني 

ترتدين ثوبا ازرقا، هل قلت لك ، انه  منذ فترة قصيرة كنت: فانت دائما تطري على ثيابي؟ فأجبتها
 وكانت مفاجأة انك لم تتحدث عنه ٠ عنه  وتوقعت عندها ان تقول شيئا٠اعجبني ؟ قالت صحيح

 يجب ٠ان أفضل حافز للعمل هو التقييم العادل 0 عندما يعجبني امر ما ، اثني عليه ،واال فاصمت
بكم ، ذوي الجوع الدائم للتشجيع ال يسألهم احد عن ماذا  ان تعرفوا ان مئات من الناس المحيطين

فضل ، ال احد يخبرهم بخصالهم الحميدة ، والتي يمكنهم ان يفعلوا بشكل أ يفعلون بشكل جيد، وماذا
 ٠ ان القليل من الناس يستطيعون الحكم على انفسهم بأنفسهم٠في المستقبل  يجب تطويرها



ان الناس المحيطين بهم يستطيعون مقارنتهم باالخرين، ومالحظة قدراتهم ومواهبهم  واالغلب هو
لقدراتهم من   قاموا بالتوجه الصحيح المناسبنعرف حاالت كثيرة من ذاتيات الكثير من العظماء ٠

بالحديث مع شخص  اذا قمتم٠بعد حديث مع احد الناس حيث استطاع تقييم شخصيتهم بشكل حقيقي
تفعلوا بل اعطوه االمكانية   فال تحاولوا جذب انتباهه نحو شخصيتكم لتقولوا ماذا استطعتم ان٠ما

عمل االخرين فانكم تستطيعوا ان   واذا قدرتم٠بالمالحظات المناسبة، ليقول شيئا عن نجاحاته
االخرين فانهم سيتصرفون معكم بنفس  تتظروا منهم الشيء نفسه،واذا بحثتم فقط عن اخطاء

  ٠الطريقة
 لنحاول ان نفعل ٠عن اخطاء الغائبين ، بشكل أكبر من مآثرهم  اثناء الجلسات غالبا ما يتم التحدث

بين ، اليس من المفرح ان تعرفوا انه في جلسة ما قد تم ايجابيات الغائ العكس ، ونتحدث عن
  يرددون القصة التالية التي حدثت ابان الحرب االمريكية بين الشمال٠صفاتكم الجيدة الحديث عن

كان الجنرال  كان الشمال يمتلك عددا قليال من الجنراالت القديرين ، احد هؤالء الجنراالت٠والجنوب
لذا ذهبوا الى الرئيس  ذا المحافظين ، النه كان يشرب الويسكي كثيرا،لم يعجب غرانت ه" غرانت" 

اعرفوا نوع الويسكي الذي يشربه   فأجابهم لنكولن مازمحا،٠لنكولن وطلبوا منه طرده من الخدمة
  ٠وقدموا منه الى الجنراالت الذين ينهزمون باستمرار

  هل تجيدون االشارة الى االخطاء؟ -
االنتقاد فال يطيقه آيا كان، ان المديح يثير التعاطف بينما   اما٠المديحان كل واحد يحب سماع 

النفور، ان االشخاص الذين لديهم حساسية خاصة، يتذكرون كلمات المديح او  االنتقاد يؤدي الى
  وبالرغم من هذا٠لفترة طويلة، مما يؤثر على عالقتهم بالشخص الذي قال هذه الكلمات االنتقاد

 انه ٠مطلقا وال في أي مجتمع ان ال يقدم اال المديح والثناء، وان ال تذكر االخطاءفانه ال يمكن، 
بالنسبة للمديح فاالمر   دون ان يشعر االخر بانك جرحت كرامته،٠لفن رائع ان تنتقد االخطاء 

، اما "االرملة لكالم الحب  ان الناس عطشى للمديح كعطش: "  وكما يقول المثل المازح٠سهل
وتوجد عدة قواعد للنقد اللبق، اذا ٠شديدين لنقد ، ذكر االخطاء فيجب االقدام بحذر ولباقةبالنسبة ل

 ومن المعروف جيدا ان ٠يشعر االهانة، وهذا شيء مهم راعيتموها فيمكنكم االمل بأن المنتقد لن
احدهم ابدى لالخر انتقاده بطريقة غيرمناسبة، وبشكل عام في  بعض االصدقاء يفترقون فقط الن

 يجب ان يقدم النقد فقط ٠الناس الذي ال تربطهم عالقة رئيس ومرؤوس   وخصوصا بين٠المجتمع
اما في العمل حيث احدى مهام الرئيس ان يصحح اخطاء الموظفين، ويساعدهم  بعد تفكير عميق،

 اساليب العمل، فان القضية تختلف ، ومع هذا فان طريقة انتقاد المسؤول للموظف تري على تطوير
اتذكر  سؤول الجيد من المسؤول السيء، فاالنتقاد السيء يثير الشخص ويحفزه ضد المسؤول،الم

  ٠حادثة حصلت وكنت شاهدا عليها
وكان هناك جليسان ينتظران ، دخل المسؤول  في احدى الغرف حيث كانت تعمل ثالث موظفات،
الموظفة، وقالت بعد امام الحاضرين ، احمر وجه  غاضبا وصارخا، وبدا بتصنيف احدى الموظفات

 وبعد ذلك علمت ان ٠واالن بالفعل سأبحث عن مكان اخر  هذا اخر ما استطيع تحمله،٠ان خرج



يوم، ان المسؤول في هذه الحالة قد اخطأ في المبدأ االول  مثل هذه المسرحيات كانت تحصل كل
مام الجميع،فان القاعدة االشارة الى االخطاء ، بينما يمكن ان يتم االطراء ا الذي يجب مراعاته عند
  ٠االشارة الى االخطاء هو ان تكون بين اربعه اعين فقط في

يقدم بعمل مخطط ما، اذا لم يعجبكم المخطط، كيف ستوضحون له  موظف شاب ، طلبتم منه ان
 من االفضل ان تتذكروا سنوات شبابكم ٠المخطط، وتطلبوا منه اعادة عمله خطأه ان ترجعوا له

 واخبروه كيف كنتم تخطئون في مثل هذا ٠ اطلبوه، وتكلموا معه بصراحة٠عمل ال عندما بدأتم
  وبأبتسامة مشجعة قولوا له ان يعيد٠ انصحوه بطريقة ما ، كيف يتم عمله٠عندما بدأتم العمل

  ٠عمل المخطط
العمل الول مرة، يقترف  من هذا العمل نستخلص مبدأين في النقد، قولوا ان كل شخص يعمل مثل

  ٠عليهم ان ال يخجلوا هذه المرة الخطاء ، حتى انتم فعلتم ذلك بشكل خاطىء مثلهم، ولذلكبعض ا
عليكم ان توضحوا كيف يتم العمل الصحيح، واذا لم   عند االشارة الى االخطاء-:اما المبدأ الثاني

  ٠تعرفوا فمن المفضل ان ال تنتقدوا 
شكل الرسائل  بدأت العمل عندكم كسكرتيره،فتاه انهت الثانوية التجاريه، : سوف نعطي مثال اخر

البسيطة التي تجيدها   ادعوها وامدحوها على بعض االمور٠التي تكتبها بعيد كل البعد عن المطلوب
بعض االسئلة، لتعرف ما هو  ومن ثم اشيروا الى اخطائها، في اعداد الرسائل ، اطلعوها على

باالعمال االخرى فانه بالتأكيد لن تجد  ت تقومانها ما دام:  واخيرا قولوا لها٠المطلوب بالضبط
في البداية اعربوا عن ثنائكم : نستخلص المبدأ الثالث  صعوبة في تشكيل الرسائل، ومن هذا المثل

 لنفترض مثال ان احد ٠الشخص، ومن ثم اشيروا الى خطئه  الذي يقوم به٠على العمل الجيد
 وقد احضر لكم المقال بخط يده لتقولو ٠نقدياان يكتب مقاال  معارفكم قد طلب من احدى الصحف

االولى الحظتم انه قد استخدم مصطلحات ال يفهمها اال المتخصصين، وانه  رأيكم فيه، ومن النظرة
: وتقولوا ٠ حاولوا البدء بالنقد غير المباشر٠للغاية ان يفهم القارىء العادي هذا المقال من الصعب

عندما يقول لكم ان  تصة سوف يبعثه؟ واعربوا عن اندهاشكمان المقال جيد، لكن الى أي مجله مخ
القارىء العادي قادر على فهم  هذا المقال سينشر في صحيفة يوميه، واسألوا فيما اذا كان يعتقد ان

نحو فكرة انه لغير المختصين يجب  المصطلحات المختصة، وهكذا وبطريق غير مباشر ، توجهوه
ارجاء المصنع، ويشاهد احد العمال بدون   المدير يسير في-: مثال اّخر٠الكتابة بطريقة اخرى

بالتأكيد ان نظاراتكم غير صالحة ، تعالوا معي العطيكم  : النظرات الواقية، يتوقف عنده ويقول
انه في بعض الحاالت يجب اعطاء االولوية للنقد : بالنصحية اآلتية من المثل السابق نخرج٠غيرها 

 الذي يجعل المعنى باالمر لوحده يعرف الخطأ المرتكب دون االشارة اليه النقد غير المباشر أي ذلك
 بالرغم من ان احد اصدقائكم له الكثير من الصفات الحسنة، اال ان عنده نقطة ضعف في ٠مباشرة

تلفتوا   ان هذا الصديق الجيد بحاجة الى ان٠حاالت معينة يتفجر من الغضب ويتصرف دون تفكير
معه حول هذا   لكن ال يمكن الحديث٠بير الذي يحدثه في مثل هذه الحاالتنظره الى الضرر الك

  ٠الموضوع في اللحظة التي يكون غاضبا فيها



بعد أسبوع او أسبوعين حتى تكونوا في وضع هادىء، وعندها يكون  انتظروا اللحظة المناسبة
 ومن هذا ٠ر واقعيةمالحظتكم، وسيحاول فيما بعد ان يكون سلوكه اكث قادرا على االستماع الى

في بعض الحاالت الفتوا النظر الى االخطاء بعد حدوثها عندما : النصحية االخرى المثال نستقي
 من جهة اخرى فان بعض الناس ال يحب ٠المخطىء في وضع يسمح له بتقبل مالحظتكم يكون
 رصد االخطاءاالشارة الى اخطاء االخرين، واذا كانت القضية قضية عمل فانه التأخير في  مطلقا

  ٠يؤدي الى تدهور الوضع
 فبعض ٠الناس ال يعرفون المقياس الحقيقي وفيما يتعلق بالنقد واالشارة الى االخطاء فان الكثير من

االخطاء، ينتقدون دون تفكير، وبالتدريج يستفزون   يبحون عن٠الناس دائمي النقد، وفي كل عمل 
  ٠د أسباب العزلة والبقاء دون أصدقاء او معارف العمل من أح اآلخرين ضدهم، وقد ذكرنا ان هذا

انهم يعرفون انهم اذا قاموا باالشارة الى اخطاء شخص ما ، فانه : العكس  والبعض االخر على
 ولذلك فقد قرروا ابدا ان ال ينتقدوا احدا، ان هذا االسلوب خاطىء ايضا، اليس سينفر منهم

من   اخطائنا، خصوصا في سن الشباب، حيث انهاصدقاؤنا هم الذين يساعدوننا على التخلص من
  ٠جهة تكوين الشخصية في مرحلة تشكلها، ومن جهة اخرى يكون الشاب قابال لالنتقاد

  -:في احدى توجيهاته للقادة ثالثة اسئلة عليهم" لورد"طرح 
بعد  و٠ساعة الماضية قام بانتقاد احد موظفيه؟ ورفع الجميع ايديهم) ٢٤(ال من الحاضرين في -1

 -: واخيرا سألهم ٠من منكم يعتقد ان النقد عملية صعبة؟ ورفع الجميع ايديهم ايضا -: ذلك سأل
  0 من منكم يعرف شخصا قام باالنتقاد وحظي بالتقدير من المنتقد؟ ورفع اثنان فقط ايديهم -٣

  ك نعيـدصعبة، لذل ان تشير الى اخطاء االخرين بالطريقة التي ال تجرح كرامتهم، ان ذلك عملية
  -:المبادىء النابعة من االمثلة السابقة

  ٠االخطاء بين اربعة عيون فقط  االشارة الى -1
  ٠انتقد بلطف وانت تبتسم  -2

  ٠مثل هذه االخطاء يرتكبها االخرون ايضا، وانت ايضا قد قمت بخطأ مشابه  يجب القول ان -3
  ٠ذلك امدح الشخص على ما يقوم بفعله بشكل جيد قبل -4

  ٠فال تنتقد  وضح كيف يتم العمل الصحيح، واال -5
  تصحيح بعد ذلك اثنى على الشخص وعبرله عن ثقتك بأنه لن يجد صعوبة في -6

  ٠الخطأ
  ٠اذا كانت هناك امكانية فاجعل النقد عبر طريق غير مباشر  -7

  ٠يجب مالحظة فيما اذا كان من الضروري ان يتم االنتقاد فورا او يتم تأخيره -8
 

النفسية التي اجريت  ان الناس مختلفون، ويتأثرون بشكل مختلف باالنتقاد او المديح، ان التجارب
تتأثر اكثر بالمديح، بينما  ( )في السنوات االخيرة على بعض االطفال في عمر المدارس اثبتت أن؟

 وعلى العكس يمكننا باستمرار Extravانتقاد ال ؟ تتأثر اكثر بالنقد، ان هذا ال يعني ان يتم( ) ال 



  ٠الى نتائج جيده لن يوصلنا Intrav االستنتاج ان نقد ال
باخطائنا، وما يسمى بالنقد   يجب ان نقول عدة كلمات عن االعتراف٠وبما يتعلق بعملية النقد

وهذا ليس عمال سهال، ولذلك فمن   فمن المهم ان نتعلم االعتراف بأخطائنا وتصحيحها،٠الذاتي
  ٠باخطائهم عن طريق النقد الذاتي  جع المجتمع افراده على االعترافالضروري ان يش

  هل تعرفون اسماء االشخاص المحيطين بكم؟ -
تبدأون اوال  هل تالحظون انه عندما تقع في ايديكم صورة لمجموعة من االشخاص تضمكم، انكم

كم قد ورد في قائمة اسم بالبحث عن انفسكم؟ وبنفس الطريقة يشدكم االهتمام لمعرفة ما اذا كان
يرتكب خطأ جسيما ذلك الذي   لذلك فانه٠ ان اسم الشخص عزيز جدا عليه٠الخ٠٠المتحدثين 

 اتذكر مرة المحادثات التليفونية ٠معهم غالبا ما يحرف او ينسب الى اسماء االشخاص الذين يتعامل
 كنت اريد التحدث ٠همباشرة مع الشخص الذي اريد التي كانت ستنتهي نهاية سئية لو انني تكلمت

لكن السكرتيرة قالت لي بعد " وطلبت الدكتور محمد عز الدين  مع الدكتور محمد عز الدين واخطأت
ان افضل طريقة لحفظ "  عز ولكن سأعطيك الدكتور عز الدين٠هنا د ال يوجد: تردد وهي تضحك 

  ٠باسمه عدة مرات اثناء الحديث معه اسم أي شخص هي مخاطبته
 والنتيجة هي ان االنسان ككل تهمه ٠الصناعي  لغرب بشكل كبير استعمال علم النفسينتشر في ا

يشير الى وسيلة ممتعة لزيادة " خير"تكنولوجيا، ان البروفسور العالقات النفسية اكثر من اية
  ٠احد االقسام الذي كان ذو انتاجية منخفضة االنتاجية في العمل في
بين العمال والفنيين ، ولم يعرف الفنييون حتى اسماء  صيةلقد ثبت انه ال توجد اية عالقة شخ

 في البداية ارادوا افهام الفنيين ٠الخ٠٠٠الشخصية، واهتماماتهم  فما بالك بمشاكلهم٠العمال
"  واقترح عالم ٠ ثم قرروا ان هذا ليس بأي نجاح كبير٠الشخصي مع العمال  بأهمية االحتكاك

طاء كل فني بطاقة لكل عامل في مجموعته، وطلب منه طريقة اخرى وهي اع" الصناعي النفس
  اسم العامل،-:الفراغات الموجودة، كان عليه معرفة المعلومات التالية عن كل عامل تعبئة

الفنيين ان   وامر٠الخ٠٠ اين كان يعمل وماهي اهتماماته٠العنوان،اسم زوجته، عدد اطفاله، عمره
هذه المعلومات بطريقة  لبطاقات، وهكذا كان عليهم جمعال يطلبوا من العمال انفسهم تعبئة هذه ا

  ٠غير مباشرة عن طريق الحديث مع العمال 
 الفنييون هذه البطاقات لالدارة ، من الطبيعي ان تتلفها، ألن هذه المعلومات موجودة وعندما قدم

شخصية مع   وانما كان الهدف ان يدخل الفنييون في عالقات٠منذ زمن، واالدارة ليست بحاجة لها
العمل ، وفي   وان تزيد من انتاجية في٠ واستطاعت هذه العمليه ان تغير جو المصنع٠العمال 

للعمال ، حيث انه في  المصانع الكبيرة في الغرب مساعدين للمدراء يهتمون بالمسائل الشخصية
المواضيع االقسام من االهتمام ب المصانع الكبيرة وفي غمرة العمل ، ال يتمكن المدراء ورؤساء

ويصبح مجرد كتلة، وينخفض اهتمامه بالعمل   مما يجعل العامل يفقد المبادرة٠الشخصية للعمال
 Humen relations الطريقة التي تعرف باسم  ان هذه٠مما يؤدي الى انخفاض االنتاجية



عدم وضع العامل بقدر مساعدته، وانما تهدف الى تغطية  ال تهدف الى معرفة" العالقات االنسانية"
 ٠الدول الرأسمالية، والى رفع مستوى االنتاجية  رضى العمال في االستقالل في

 
 

 الفصل الحادي عشر
 
 

 ماذا نتعلم
 

  ٠يجب التكيف مع الظروف والوقت  -
  ٠مشاركنا  هل نختار طريق التعرف حسب -

  ٠اطرحوا االسئلة  -
  ٠لماذا نملك اذنين اثنتين وفم واحد -

  ٠سالح التهذيب يهزم كل  -
  هل يمكن انهاء الجدال عن طريق الحل الوسط؟ -
  ٠انت بصوت عال ، كلمة انا قلها همسا  كلمة -

 ٠عبروا عن الشك بحذر  -
 

  ٠لبقين  كونوا -
  ٠اذنا الملك ميداس -

  ٠متىعلينا ان نصمت  -
  ٠تصبحو ضيوفا غير مرغوب فيكم  احذروا من ان -

  ٠انتبهوا الى مزاجكم السابق  -
  ٠الرأي المسبق  استطالع -

  كيف يمكننا التخلص من الخجل واالضطراب ؟ -
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الحادي عشر
 

  ماذا نتعلم ؟



  يجب التكيف مع الظروف والوقت -
عمل معين، ويجب التقدير المسبق اذا ما  ان الظروف والوقت يكون لهما االثر الكبير على نجاح
  ٠اليوم   العمل في ذلككان الوقت والظروف مالئمة لهذا

ذهبنا الى المسؤول   اذا-:نريد ان نسأل مثال عن مصير الطلب الذي قدمناه الى احدى المؤسسات
النه ذهب لتناول الغداء ، واما ان  في وقت الغداء ، فعلى االغلب اننا لن ننجح، فاما اننا لن نجده

  ٠فائدة نجده يستعد للخروج مما يجعله يجيبنا باختصار ودون
يخرجون الساعة التاسعة  في حالة اخرى تعرف مثال ان الموظفين الثالثة الذين يعملون مع موظفنا

أي عندما يكون الوضع اكثر   من المفضل عندها ان نقوم بزيارته بعد ان يكونوا قد خرجوا،٠
  ٠هدوءا
 فنعرف متى الذي لم يسبق لنا ان تعرفنا عليه، نريد التعرف ، واخذ النصيحة من أحد المختصين

االستراحة يمكننا ان نقدم انفسنا اليه، وان نتحدث عن   وأثناء٠سيلقي محاضرة ونذهب الى هناك
نرجوه ان يقدم لنا النصيحة، طيلة النهار واثناء االجتماع كنا   او عن احد عماله ثم٠المحاضرة 
 لحديث معه، فاذا لم يكناالختصاصين الذي نعرفه، لكن قليال ما اتيحت لنا الفرصة با نتقابل مع احد

الطاولة  منضما الى مجموعة اخرى نستطيع االقتراح عليه بتناول الغداء معنا، ان الحديث على
 ٠مناقشة قضية ما   وبنفس الطريقة يمكننا التصرف عند٠يكون اقل رسمية من الحديث في المكتب

 ربما ٠لنتاول الغداء معا فاذا استمر البحث والنقاش مدة طويلة يمكننا دعوة المشاركين للذهاب
المسائل البسيطة تتردد بين   وفي بعض٠وخالل الغداء يتكون جو مناسب للوصول الى حل وسط 

الزيارة الشخصية تكلف وقتا اكثر ، اال  او نذهب شخصيا ، وبالرغم من ان" بالتليفون"ان نتصل 
ة التليفون يكون الكالم  فبواسط٠االتصال بالتليفون انها في كثير من االحيان افضل من مجرد
  ٠االخر مع من يتكلم ما دام ال يراه شخصيا  مختصرا، وربما ال يتأكد الشخص

  هل نختار طريق التعرف حسب مشاركنا -
الرجل  هل فكرتم يوما في االختالف بين سلوك الطفل الصعير مع مختلف االشخاص وبين سلوك

بنفس االسلوب، بغض  كون خجوال يتصرف مع الجميعالعاقل؟ الطفل ذو السنتين، او الثالثة اذا لم ي
ان الطابع المشترك عند  ٠النظر اذا كان هذا الشخص والده او عمه،او جده، او أي ضيف كان 

، دون تفريق بين درجة القرابة او  على الجميع" عمي"االطفال غالبا ما يكون في انهم يطلفون لقب 
مرور االيام يبطأ الطفل بتحديد سلوكه حسب   ، ومعالصداقة للعائلة، او حتى الوضع االجتماعي

 فانه يبدأ باستعمال ٠الشكل االول البسيط للسلوك   وعوضا عن٠الشخصيات التي تيعامل معها 
مع افراد االسرة، االصدقاء ،المعلمون، المعارف ،  اكثر من اسلوب، يتصرف بشكل مختلف

ذه االساليب المختلفة في التعامل تزداد، بعض االيام فان ه االشخاص الذي ال يعرفهم ، ومع مرور
 ان هذا التغيير ٠شخصيتهم تماما في تعاملهم مع شخصين مختلفين الناس يعتقدون انهم غيروا

 او تتغير الظروف المحيطة، مثال ذلك الشاب الذي يكون واثقا ٠على التغيير ناتج عن القدرة الذاتية
 ٠ ويكون خجوال مضطربا بين مجموعة النساء٠ فقطوطبيعيا في جلسة مكونة من الرجال وجريئا



شاهدين   لطيف ولبق مع النساء، ومع الرجال يكون فظا وعدوانيا، بالتأكيد انكم كنتم-العكس  او
  ٠على مثل هذه التغيرات المفاجئة

جرس التليفون، وبما ان صديقك كان مركزا في حديثه  تكونوا ضيوفا عند االصدقاء فجأة يقرح
 لكن فجأة اكفهر وجهه ٠بدأ الحديث برقة ونغمة هادئة يعرف من الذي اتصل ، فقد ولم ٠معك

كان يتحدث هو مديره في العمل ، يحصل كذلك ان شخصين  وتغيرت لهجته النه ثبت ان الذي
 وروي لي احد األصدقاء ما حصل معه كنا في ٠مختلف تماما يريدان شخصا ما ، ويقيمانه بشكل

 وكانت جيده ٠امرأة ذكية ولطفية في الخامسة والثالثين من عمرها لت معاحد االجتماعات، وتقاب
 ولم ٠عالية، لكنني لم اكن افهم لماذا كانت تتصرف كفتاه في عمرالمراهقة  وقدرتها٠في عملها

 بعد عدة سنوات اثناء ٠كانت مضطربة، ال تدري اين تذهب بيديها من االضطراب  اعرف لماذا
ابديت  انني قدرتها كثيرا، لكنني: كتشفنا اننا نعرفها االثنان، وقلت له احد االصدقاء ا حديث مع

: بكالمي، وقال  استغرابي من سلوكها الذي يبدو عليه الخجل والخوف وعدم الثقة، فوجىء صاحبي
وكررت السؤال عليه فيما اذا   واكثر٠ واستغربت اكثر ٠انه لم يالحظ مثل هذا السلوك عليها ابدا

 ولم اجد تفسيرا آخر، غير ان ٠قاله  فأكد لي ما٠عليها سلوكا داال على اضطرابهاكان قد الحظ 
من الممكن ان تكون قد رأت في شخصي مؤلفا  هذه المرأة كانت تتصرف بهذا الشكل معي فقط ، اذ

كنت نادما النني لم اساعدها على التخلص من   ولفترة طويلة٠ومسوؤال، وال اعرف ماذا ايضا
النمو يتعلم االطفال أكثر من غيرهم أساليب السلوك، او   أثناء عملية٠ يكن له داع خجلها الذي لم

 ويتم ذلك بطرق مختلفة، وأشهر طريقة هي ٠٠٠آلية التعامل :" الحديثين كما يقول علماء النفس
والخطأ، وعن طريق تقليد الوالدين وكبار السن، وعن طريق النصائح التي يأخذونها  طريقة التجربة

تعلموا   ان بعض الناس الذين عاشوا وهم اطفال في بيئة منعزلة عن اآلخرين، قد٠اآلخرين  من
االثر الدائم على قدرتهم   او حتى انهم تعلموا أساليب سيئة مما كان له٠القليل من اساليب التعامل 
ا أي اذا كانو( ليس حب الجنس  ان الناس يغيرون من اسلوب سلوكهم٠على التكيف مع اآلخرين 

بعض الناس يتصرف بشكل مختلف مع   ان٠وانما حسب العمر ايضا) يتعاملون مع رجل او امرأة
 وبعض الناس على العكس ال يستعملون ٠الكبير الطفل الصغير، والطفل األكبر قليال، الشاب، الرجل

ر بين من يكبرهما ويصغرهما من الناس وهناك عنصر آخ هذا العدد من االساليب، وال يفرقون اال
  ٠االجتماعي للشخص او لمجموعته االجتماعية يؤثر على طريق السلوك،وهو الوضع

 بعض الناس ومنهم ذوي الخبرة الكبيرة ٠" الحيوانات الكبيرة  ال تخشوا" يقول أحد األمثال الحكيمة
انه اصيب بالشلل اذا كان عليهم القيام بزيارة مسؤول كبير، مدير عام  في لحظة من اللحظات يشعر

الوزير، ان خوفهم ال داعي له ، الن هؤالء الكبار هم بشر مثلنا، والفرق الوحيد   وزير او مساعد،
 يجب ان يؤثر على سلوكنا هو ان وقتهم ضيق، لذا يجب االسراع في الحديث، والتركيز على الذي

شخص ال  وهناك عامل آخر يحدد اسلوب تصرفنا ، وهو الفكرة التي نملكها عن٠النقاط الرئيسية 
تقديمهم  اآلخر، ان مختصي علم النفس في بعض الدول االجنبية ، قاموا بتجارب ممتعة، عند

ويقولون  ٠شخصا معينا لمجموعة من الناس ، يقولون ان هذا الشخص لطيف وطبعه حسن



  ٠لمجموعة اخرى عن نفس الشخص انه بارد الطبع ومعقد
 ودي وبحرية، بينما المجموعة االخرى قد االولى قد تصرف افرادها بشكل وقد ثبت ان المجموعة

بشكل رسمي، وباتزان، وبما انه في الحالتين كان الشخص نفسه، فان ذلك اثبت ان  تصرف افرادها
  ٠الشخص وفكرتنا عنه تؤثر على اختيار اسلوب التصرف معه سمعة

الشخص هل حقا انه من الضروري أن نستخدم أساليب مختلفة حسب  ماهو المستفاد مما مضى ؟
هذا ضروري ، الن الناس ال يختلفون فقط بالجنس ، والعمر ، والمهنة،  الذي نلتقي به ؟ نعم ان

 االجتماعي، وانما يختلفون ايضا بالطبع، فيجب ان نكيف معاملتنا حسب الشخص الذي لنا والوضع
العالقات  " او" التعامل الناعم" معه عمل وبعكس ذلك فلن نصل الى ما يسميه علم النفس الحديث

  ***"المتبادلة الناعمة
مختلف االوساط االجتماعية ال يحظى به اال من لهم  ان علم النفس قد أثبت ان القبول واالحترام في

تعديل سلوكهم بما يتناسب مع من يلتقون به، واضيف الى ذلك  القدرة على التكيف، ويستطعيون
الذي يهتم في وقت واحد باالدب، الفن سعة اهتمامات الشخص،ان  شيء من تجربتي الخاصة، وهو

 ان مثل هذا الشخص سيجد مواضيع مشتركة بالحديث مع أي ٠الخ٠٠،الرحالت ، السياسة، التاريخ
 استوعبنا هذا الرأي فاننا سنعرف لماذا يكون االحتكاك قليال بين افراد مجموعتين  اذا٠شخص كان

للحديث بينهم ،   مشتركة، فلن يكون هناك مجالاجتماعيتين مختلفتين ، فاذا لم يكن بينهم اهتمامات
مشتركة، اما اذا كانوا  ان الطبيب ال يبحث عن صداقة عامل البناء، النه ليس بينهم اهتمامات

طلب الطبيب مساعدة العامل في  متجاورين في السكن، وكانت تجمعهم لعبة الكوتشينه مثال او اذا
وبسرور المساعدة في حالة مرض أحد  دم الطبيببعض اعمال التصليح في بيته، وبالمقابل سيق

  ٠أفراد عائلة العامل 
يوضح االساس في العالقات الثابته بين شخصين معينين، قبل كل شيء  ان هذا المثل البسيط
، وكثيرا من االحيان المنفعة المتبادلة، ان العالقات االنسانية سواء اكانت  االهتمامات المشتركة

  مكن ان تبنى على ان يعطي احد الطرفين بينمازوجيه ال ي صداقة او
  ٠المنفعة المتبادلة تعني احيانا سعادة الشخص بوجود اآلخر في المجموعة  ان٠االخر يأخذ فقط

معها في  المنفعة المتبادلة يمكن ان تكون مختلفة احدى العائالت تملك سيارة فتأخذ عائلة اخرى ان
تقبلت الدعوة النها   اما هذه العائلة فقد٠لتعامل معها مفرحرحلة ممتعة، الن هذه العائلة مرحة وا

  ٠تحب رؤية اشياء جديدة
الطرفين دائما، والطرف الثاني يأخذ فقط، ان هذه العالقة  توجد هناك ايضا عالقات يعطي فيها احد

يء واالبناء لكن اال يعطي الطفل الهله السعادة في مقابل ذلك ؟ ونفس الش تكون عادة بين االباء
انها  - الصداقة" الصداقات القديمة عندما ال ينظر الى المنفعة المتبادلة، احد الحكماء قال  يقال عن

  ٠"الذكريات المتبادلة
  -: طرحوا االسئلة-ا

تستخدم في الكثير من الحاالت، ان علماء النفس يعتقدون ان االسئلة هي  نظرية تقديم االسئلة،



 ان االمر المعطى بطريقة شديدة، هو اقل فعالية من االمر المعطى ٠العطاء االومر الطريقة المثلى
 اعدوا حتى: شكل سؤال ، ان طريقة رد الفعل عند الموظف ستكون واحدة، عندما تقولون  على

اعداد قائمة   هل يمكنكم-: وستكون اخرى حينما تقولون٠الغد قائمة بأسماء المرشحين وعنوانينهم
بصغية االمر له طابع  ؟ ان االدارة تريد ذلك غدا، ان االمر المعطيبأسماء المدنيين وعناوينهم

  ٠بالمشاركة والتعاون  نفس االمر معطى على شكل سؤال يعطي الموظف الشعور٠رسمي
لسناموضع محبة، بهدف الحصول   نعتقد اننا٠في بعض الحاالت يكون السؤال مطروحا على شخص

عملكم هناك اختصاصي ، تعرفونه  الة، في مجال دعونا نتصور هذه الح٠على وده واهتمامه 
 ٠لماذا لم تتعاونوا معه ولم يتعاون معكم  وال تعرفون٠معرفة سريعة، ولكنكم لستم قريبين منه

 كيف ٠التنافس بينكما كاختصصايين في نفس المجال   وهو٠يمكن ان يكون هناك سبب غير مقنع
توجهوا نحوه بالسؤال عن رأيه كاختصاصي اقرب فرصة ان ت يمكن تغير هذا الوضع؟ حاولوا في
 بعد ان عبر عن رأيه المهني ٠وبالذات عن طريق هذا السؤال  مشهور في قضية معينة في الغالب

التقارب بينكما والفضل يعود الى توجهكم نحوه بسؤال دل على تقديركم   ان يتم٠في الموضوع
  ٠بمهارته لعلمه واعترافكم

تطلبوا من الشخص   ان- عوضا عن السؤال ٠ مثل هذه الحاالت ان بعض المجربين ينصحون في
تساعد على التقارب   ومن الممتع ان هذه الطريقة٠الذي ال يستلطفكم كثيرا، مساعدة بسيطة

  ٠النفسي 
للمأمورين فان تقديم االقتراحات الى  وكما ان من المريح اعطاء االوامر على شكل اسئلة

  ٠نتائج فعاله ي مجد، ويعطيالمسؤولين على شكل اسئلة هي ش
غير فعالة مما يؤدي الى  تصور ان الطريقة الحالية في التعامل مع البريد الذي يصل مؤسستكم

حسب اعتقادك وتريد ان تقدم  ضياع القسم منه، وتصور ايضا انك استطعت التفكير بطريقة أفضل
  -: هذه الفكره او هذا االقتراح الى المدير

  اعة بأن الطريقة الحالية في التعامل مع البريد غير سليمة، ويجبوصلت الى قن لقد -1
   المدير يقول غاضبا٠ادخال نظام جديد لحفظ البريد حسب المشروع الذي اعددته

  لقد وصلت الى قناعة انك تشعر بانك شخص مهم، هل انت متأكد من مشروعك أفضل
  ٠الطريقة الحالية  من

  افضل من النظام د يحفظ البريد، بالتأكيد سيكونلقد اعددت مشروعا لنظام جدي -2
   سيقول المدير في نفسه ومن الذي طلب منك ذلك ؟٠الحالي 

  ٠الواضح ان افضل طريقة لعرض االقتراح هي طريقة طرح االسئلة من
  الحالتين االخرتين في البحث دون طائل على الرسائل ترى ان النظام اال تعتقدون ان -3

  ٠حقا: حفظ البريد غير كاف ؟ المدير المعمول به في
  اال يمكن التفكير في ادخال نظام افضل؟

  ٠يمكن: المدير 



  ترغبون في االطالع عليه لقد اعددت تصورا سريعا لنظام جديد، وال ادري اذا كنتم
  لمعرفة اذا كان افضل من النظام الحالي؟

  ٠ ربما يكون افضل ٠لماذا ال اطلع عليه  : المدير
ان مديره ال يتقبل اقتراحاته بالشكل الذي يتقبل به  احد الموظفين يعتقد: طي مثاال اخروسنع

هل زميله يرشو المدير؟ ام انه قادر على استخدام االفتراء  : ويبحث عن السبب٠اقتراحات زميله
  ٠الخ ٠٠٠لتشويه سمعه المدير

انطباعا سلبيا عند  والتي تعطيفي الواقع ان السبب كان في طريقته اللفظية لتقديم االقتراح ، 
في شكل التعيبر يمكنها ان   ويالحظ مما سبق ان تغيرا طفيفا٠المدير مما ينعكس على عالقته به 

  ٠تغير الكثير في التأثير النفسي 
 تفكروا فيما اذا كنتم قادرين على الوصول الى هذه االختالفات الدقيقة في اشكال ويجب عليكم ان

الخطابات عند   استخدموا هذه الفرصة لتحللوا قوة نفاذية٠ وكنتم في اجتماع ماالتعيبير، اذا حصل
والثاني " كبير" دبلوماسي   االول يقال عنه انه- اختاروا اثنين من المحاضرين ٠مختلف المتحدثين

بهذه الطريقة يمكنكم تحديد الفرق بين  راقبوا اين تكمن ديبلوماسيه االول، وطيش الثاني،" طائش" 
اضيفت الى ذلك الخاصية التي سبق وذكرناها   اما اذا٠تلف التعابير ، وطريقة عرض االفكارمخ

االخرين ، فسنكون قادرين على اتقان السلوك  وهي القدرة على وضع انفسنا في مكان
  ٠الديبلوماسي

 
  اثنيتن وفم واحد ؟ لماذا نملك اذنين -

اكثر من ذلك الذي يقاطع اآلخرين  ه مع الناسان الذي يستطيع االستماع لالخرين يكسب في عالقت
 وفي حالة الخالفات في الرأي ٠الشكاوي  ان هذا ينطبق بشكل خاص عند اعداد٠ويخلط في حديثه

رجاء لعمل شيء ما لتحسين ظروف العمل   حضر عند رئيس القسم ممثل عن العمال ومعه٠
 ٠انه ال يمكن عمل شيء : وقال ٠يجادلهم بعنف فقاطعم قبل ان ينتهوا من شرح شكواهم، وبدأ
 بعد ذلك ٠على موقفه، وخرج ممثل العمال غاضبا وكرر ممثل العمال حججه، واصر رئيس القسم

المدير العام، اسمع المدير بانتباه دون مقاطعة وبعدها قام  ذهب ممثل العمال بنفس القضيه الى
 وفهم ممثل العمال ٠لب العمال التي تحول لغاية االن دون تنفيذ مطا بتوضيح االسباب العملية

 وخرج وهو مقتنع ان المدير قد اظهر تفهما، وان مطالب العمال ٠هذا الموضوع موقف االدارة من
  ٠حالما يصبح ذلك ممكنا ستحقق

 أي من حيث ٠المباشر، ان يحقق مطالب العمال في هذه الحالة لم يستطيع المدير مثله مثل الرئيس
 ومع هذا ففي الحالة االولى خرج ممثل العمال ٠الرئيس طابقا لجوابالمبدأ كان جواب المدير م

 اذا قال شخصان نفس الشيء فان هذا ال يعني انهما ٠راضيا غاضبا، وفي الحالة الثانية خرج
 وفي ٠يجيب بشكل يغضب الناس منه، واالخر يجيب بطريقة تهدؤهم  فاحدهم٠اعطيا نفس االنطباع

 وعند بحث موضوع الجدال نجد انه من ٠تماع بانتباه الى االخرين االس جميع هذه الحاالت علينا



 وفي هذه الحال اعتمدوا ٠ لندع االخرين يقولون كلمتهم٠لساننا خلف اسناننا الصعب ابقاء
  ال تتنفسوا من فمكم بل من انفكم، ان الفم المفتوح يدفع الشخص الى-:التالية النصيحة

ينتظره حديث   كريم في الصباح الباكر ، اعلمته اخته انه٠اتذكر قصة قالها لي صديقي د٠الكالم
يعملوا لها طقم   النه ستحضر عنده مريضة كانت قد تشاجرت مع عدة اطباء، النهم لم٠مزعج 

 ٠المريضة المزعجة   واسفت االخت على وضع الدكتور الذي لم يفلت من هذه٠اسنان وصف لها
 ولم اكن مسبقا قد ٠واالساءة ت فورا بالصراخ وبدأ٠ قال صديقي٠اقتحمت المريضة المكتب 

 ببساطة ٠اتخذتها كانت سليمة  لكن الوضعية التي٠فكرت كيف اتصرف وكيف احل المشكلة
 في حيث رد عليها ٠توقف قليال قليال  سيل الكلمات٠استمعت وهززت رأسي داللة على الموافقة

 وحينما انهت ٠وافقة باحناء رأسي والم 0  واحتجوا اما انا فقد قمت باالستماع لها٠االخرون
 الننا ال نستطيع ٠لالسف ان هذا غير ممكن اآلن  قلت لها، انه يسرنا مساعدتها ، لكن٠قصتها

االخت تصديق عيينها عندما رأت المرأة تودع بصداقة، تذكروا   لم تستطع٠التدخل في عمل المختبر
خصوصا اذا كانو منفصلين، اذا لم يقابل سماع االخرين دون مقاطعتهم،  هذه القصة جيدا، وتعلموا

  ٠عائق، فانه سرعان ما يتالشى تيار كلماتهم أي
دوركم تكلموا باختصار وتركيز، ان هذه  عندما تكون في وضع متوتر، فاستمعوا، وعندما يأتي

  ٠افضل طريقة لتبريد الرأس الحامي 
ستملكون  تخدامه لتتأكدوا فيما اذا كنتموالذي يمكنكم اس" نيكلز" سنقدم لكم اختيار البروفسور واخيرا

  ٠صفات المستمع الجيد ام ال 
  ٠تصل اربعة اضعاف سرعة كالم االخر يقال ان االنسان يستطيع التفكير بسرعة -1

  شيء آخر ؟ هل تستغلون هذا الوقت بدون فائدة والتفكير في
  على المتكلم؟ بقهل تثير فيكم بعض الكلمات او العبارات او االفكار الحكم المس -2

   هل تقاطعونه ؟٠عندما يدهشكم شيء في كالم االخر -3
  تعتقدون ان التفاهم حول قضية معينة يتطلب منكم جهودا كبيرة، هل عندما -4

  االستماع ام ال ؟ تتوقفون عن
  ليس عنده شيء مهم هل تبدأ بالتفكير في اشياء اخرى عندما تحسبون ان المتكلم -5

  يقوله؟
  وطريقة شرحه انه ال يستحق  تستطيعون الحكم على المتحدث بمظهره الخارجيهل -6

  االستماع؟
  تتظاهرون انكم تستمعون اليه ، وفي الحقيقة  هل٠عندما يتحدث معكم شخص ما -7

  انكم ال تعيروه أي انتباه ؟
  هل يستطيع المحيطين بكم التشويش عليكم؟٠اذا كنتم تستمعون لحديث ما -8

  ٠ فان هذا يعني انك مستمع ممتاز٠على جميع هذه االسئلة " ال" تماذا اجب
  ٠انك اثناء استماعك ترتكب خطأ ما  تعني" نعم" وكل 



 
  التهذيب يهزم كل سالح -

في الباصات المزدحمة كيف يرتمي احد الركاب على اّخر بفظاظة، وكيف يرد عليه  غالبا ما نرى
بالعين  العين"  هل من الصحيح ان نطيق القاعدة القائلة٠امةالطريقة، وخالل ثوان تقوم القي بنفس

   احدى النساء الكبيرات المجربات التي لم يكن٠"والسن بالسن
 ان اكثر:  تقول هذه المرأة٠البداية جيدا الن زوجها كان سريع الغضب، وكثير االنتقاد زواجها في

حماسه  ، كانت تصبح لطيفة، ولم يكن فور ان يبدأ بالتصرف الفظ٠ما ساعدها هو الكياسة واللطف
 ٠لطفه وتهذيبه يصطدم بمقاومة، انه من الصعب ان تكون فظا عندما يستمر االخر في الحفاظ على

يبدأ يضع في حسابه  ان هذا يكون صحيحا بشكل اكبر عندما يكون هناك آخرون الن الشخص اللفظ
 كما ٠الوخزة المازحة ال تضر فان على كل حال ٠ان االخرين سيقارونون فظاظته بتهذيب االخر

كان بيولوف يسرع مرة في صعود  ،"فون بيولوف "٠تقول القصة تروي عن الموسيقى االلماني
الى اسفل ، وكان الخطأ لكن   فاصطدم بشخص كان يسرع٠درج الفندق الذي كان ساكنا فيه

 هذا يسعدني انا فون ان" ادب وقال  اما بيولوف فقد انحنى بكل" حمار" الشخص االخر قال غاضبا
  ٠بيلوف 

  الوسط ؟ هل يمكن انهاء الجدال عن طريق الحل -
فيها طرفان، حيث يحاول  كل واحد منا ال بد وانه كان شاهدا على كثير من الحاالت التي كان يتنازع

 ولكن ذهبت محاوالت ٠موقفه كل طرف بكل ما استطاع من لسان ان يقنع الطرف االخر بصحة
هذا الدرس وتأكد من انه عن طريق   البعض القليل منا استفاد من٠ ادراج الرياحالطرف االّخر

مائة مرة، ولو انه من خالل الجدال اصبحت  الجدال ال يمكن ان نقنع احدا، حتى لو كنا على حق
 بقدر ما يكون الجدال محتدما بقدر ما يبتعد عن ٠بذلك حقيقتنا واضحة حتى خصمنا فانه لن يعترف

الجدال الى مسألة هيبة واعتبار، وسيتمسك بأرآئه حتى لو عرف انها  برأينا، فقد تحولاالعتراف 
 وبقدر ما يلومه الناس على ٠عنده بأن يكون منطقيا وعامال يبقى دون معنى  وكل رجاء٠خاطئة

 فكيف نخرج من هذا المأزق اذن؟ في مكان ٠بقدر ما يزداد دفاعه عن هذا الموقف موقفه الخاص
  يجب٠ذا الكتاب ذكرنا انه لكي ينتهي النزاع او الجدال فيجب الوصول على حل وسط ه اّخر من

او   ولذلك يجب االعتراف بأنه كان على صواب ،في مسألة٠اعطاء فرصة للخصم للتراجع بكرامة
 لم -:تقولوا  فما ان٠ لكنه عليه التفكير في صحة المسألة االخرى٠في اخرى، واننا كنا على خطأ

موقفه غير  فستغيرون بالعصا السحرية"  وكنتم على صواب٠واب في تلك المسألةاكن على ص
فانكم ستتجنبون مناقشات  اذا نذكركم في بداية النزاع انكم لن تقنعوا احدا بالجدال ،٠المتزحزح

نقطتي االختالف، بالكلمات  طويلة غير مثمرة حيث انكم ومنذ البداية تقومون بمد جسر بين
هذه النقطة، يبدو انني اخطأت في  نعم انك مصيب في: ٠عل الحل الوسط ممكناالسحرية التي تج

  ٠االخرى التي نختلف فيها الحكم عليها، اننا نستطيع االنتقال الى النقطة
 



  : قلها همسا" أنا"كلمة انت قلتها بصوت عال، كلمة  -
 لسان بعض ٠بها  يتكلمان كلمة انا يستعملها الشخص كثيرا في حديثه بغض النظر عن اللغة التي

" أنا"حديثكم مع شخص آخر كلمة   واذا استخدمتم أثناء٠"أنا"،" أنا"، " أنا"الناس دائما يدوي بكلمات 
 والتي بالنسبة له اهم ٠خاصته" أنا"عنده ال  النه يوجد٠بكثره فانكم لن تحظوا بتقدير هذا الشخص

" أنا"ومون دون ان تشعروا بالتقليل من أهمية أل، تق" أنا" خاصتكم، فبتكراكم لكلمة" أنا"بكثير من أل
  بالذات هل تحب ان يتحدث احد االشخاص وباستمرار عن نفسه فقط؟  انت٠خاصة الطرف االخير

 ربما تريدون ان ٠اذا لماذا في حديثك مع االخر تركز على شخصيتك الخاصة بالتأكيد ال تحب،
 وتحدث عن نفسك ، وأكثر من االشارة الى" ناأ" اذا أكثروا من استعمال كلمة٠منك ينزعج اآلخر

  ٠أهميتك، وبهذا تستطيع الوصول الى هدفك بسرعة، وهو ان تصبح غير مقبول من اآلخرين 
االخرين بشكل اكبر  وان تتحدثوا عن" أنا"اما اذا لم ترغبوا بذلك فيجب ان تحدوا من استعمالكم كلمة

االصدقاء غير اصدقاء فعليك  أردت ان تجعل من اذا -:من حديثكم عن انفسكم، وهناك مبدأ آخر
 هل من ٠اصدقاء فدعهم يعلون عليك باالستعالء عليهم واذا اردت ان تجعل من غير االصدقاء

الذي يعمل " س"اول لقاءك مع السيد  الضروري ان نضيف شيئا آخر؟ جرب صحة هذه الكلمات في
اء ، ومع هذا فانه تختفي تحت السطح كأصدق  انكم تتقابلون معا، لنقل٠مثلكم في نفس المجال

 كذلك لم تقوموا باظهار ٠االساءة ابدا، وهو كذلك  عالقة منافسة، لم توجهوا له االنتقاد او
 حاولو بعد عدة سنوات وفي اول لقاء به ان تتصرف ٠كذلك  االعجاب به والثناء على عمله وهو

  ٠آخر عمل لهذا الشخص بشكل مغاير ، ابدأ الحديث عن
تكونو مقتنعين فال تحقرن من نفسك  يروا الى ما اعجبكم به عن قناعة ودون تملق، اما اذا لمواش

اما اذا كنت مقتنعا فقل له ما كان عليك أن  ٠في تملقه، النه ايضا سيعرف انك ال تقول الحقيقة
رفك الدهشة من شدة التغيير الذي أصاب عالقتكم بعد تص  وبالتأكيد ستصيبك٠تقوله منذ زمن طويل

  ٠هذا
ستحاولون في المستقبل االكثار من نسبة استعمالكم " أنا"استعمالكم لكلمة  بعد ان تختصروا من

 أشيروا الى هذه الكلمة دائما عندما يدور الحديث عن عمل مميز وسعيد بمساعدتك انت "انت"لكلمة
جانب سلبي   ما او اما اذا اردتم ان تشيروا الى خطأ٠الخ٠٠لقد كنت مصيبا في " ، أو ٠٠استطعنا

ارتكبنا خطأ في حل هذا  اعتقد اننا" الى كلمة نحن فتقولون " انت"فمن المفضل ان تستبدلوا بكلمة 
سيعترف بخطئه حتى لو استعملتم   فانه٠ وما دام هذا الموضع قد حل من قبله لوحده٠الموضوع

دافع حتى الموت في انه لم ارتكبت خطأ فانه سي وقلتم انت" انت"اما اذا استعملتم كلمة" نحن"كلمة
  ٠يحصل أي خطأ 

نحن المعلمين غالبا ما نخطىء عندما " مثال " الى خطأ ما فاستعملوا كلمة نحن اذا اردتم االشارة
المعلم ترتكب  انت ايها"والمعلم المقصود سيتعرف بأنه قد ارتكب مثل هذا الخطأ، اما اذا قلتم  ،٠٠٠

احتفظ بها ورقة قديمة   التحدي فورا ، بين الوثائق التي، فان ذلك سيثير في نفسه٠٠٠خطأ في 
  ٠خاسرا في النقاش  في احدى المناقشات احد المشاركين وكان٠منذ أربعة عشر عاما



  -:كان يقول غاضبا
عندما بدأتم العمل في هذا المجال كنت اعطي المحاضرات انا  ماذا يمكنكم جميعيا ان تقولوا لي ،

 كيف يمكن لالنسان ان يتصرف بمثل هذه -:من الورقة هذا التعليق اخرىوكنت قد كتبت على جهة 
قام احد االفراد بالتهجم على جميع الحاضرين ، فانه وبشكل اّلي سيوحدهم   اذا-:الحظوا" الجالفه

  ٠اولئك الذين في البداية مناصرين له   حتى٠ضده
ديث عن عمل المجموعة بطريقة المفرد احد الزمالء بالح كذلك ال بد انك شعرت باالهانه عندما يبدأ

  ٠الخ٠٠نتيجة انه يجب ان نغير الرسائل  وصلت الى" حضرتني فكرة" مثل 
بديبلوماسية، حيث انه في حضور افراد المجموعة  " على العكس فهناك بعض االفراد يتصرفون

خصهم من حديثهم عن عمل المجموعة،حتى لو كان ذلك عمل ي اآلخرين يستعملون صيغة الجمع في
 ومن ٠ أنا، انت، نحن-الحظوا نسبة استعمال الطرف االخر للضمائر  عمل او افكار، اثناء الحديث

 وستعرفون اذا كان اناني او ديبلوماسي، او يقدر ٠الكثير عن طبع هذا الشخص هذا نستطيع معرفة
 عرفة اخطائكم ان مثل هذا التحليل يساعكم على م٠الخ٠٠٠االخرين او يرفع من معنوياتهم  جهود

  ٠" نحن" "انت""أنا"الشخصية في استعمال 
 

  عبروا عن الشك بحذر -
 الناس على استخدام عبارات التأكيد اثناء حديثهم عن اشياء غير أكيده واذا عبرت عن اعتاد بعض

بمثل   ولذلك فمن األفضل ان تلفتوا نظرهم ،٠شكوكك في صحة كالمهم بانهم يبدأون بالجدال معك
خطأ ؟ او هل حقا   هل من الممكن هذا ؟ ان هذا غريبا، ال يمكن ان تكونوا قد سمعتم٠ؤال هذا الس

اذا كان من الضروري  ان معلوماتكم من مصدر موثوق به في بعض االحيان يجب التفكير فيما
وانتم تعرفون ان الذي " تولستوي "تصحيح كالم االخرين، اذا اكد احدهم ان رواية معينة قد الفها

  خطئه وأمام الجميع ؟ هل من الضروري ان تشيروا الى" شلوخوف" ا هو الفه
 

  كونوا لبقين -
حديثكم الى جرح اآلخرين في مكان آخر ذكرنا انه عند  كونوا لبقين وحذرين من أي يؤدي معنى

المواضيع التي تثير اختالفا في وجهات النظر، وافترضنا ان ال يتم  التعارف يجب االبتعاد عن
من الممكن أن يكون (ال تعرفهم عن امرأة احد االشخاص التي تركته، مثال   امام اشخاصالحديث

 انه يجب ان يدخل السجن آباء -: او ان تقولوا٠)قد تركته امرأته قبل أسبوع أحد الحاضرين
  كانت٠ أتذكر احدى الزميالت وقد كانت رقيقة وتحب الناس ٠الذين يحملون شعرا طويال  الشباب

 ٠خجل من الخطأ الذي ارتكبته، لقد حضرت وكنت اتحدث مع شخص ال تعرفه هي شديدة ال
فالتفتت  ٠وقدمتها له ، واستمر الشخص في الحديث عن المصاعب التي عانى منها في تلك االيام

ولما " سيتصلح ال تفقدوا شجاعتكم واحمدوا ربكم انك لست باعرج وكل شيء آخر" نحوه وقالت له
يعرج، الن احدى قدميه   بدأ يسير ببطء ، ارتجفت الزميلة لقد كان٠ودعناهم الشخص بالذهاب و



يفكرون ان من الضروري ان   يقال عن بعض الناس انهم يتكلمون اوال ثم٠كانت اقصر من االخرى
االخرين، ثم بعد ذلك نتكلم في   يجب ان نفكر في قول الشيء الذي ال يجرح٠يحصل العكس 

حادثة ما وانتم تعرفون مؤكدا انه سيجرح  احد االشخاص بالحديث عنمجموعة ما ، يحدث ان يبدأ 
التزام بجميع قواعد اللباقة يمكنكم مقاطعته واعاقته عن  احد الموجودين بها في هذه الحالة ودون

 كذلك ٠اعطاؤه سؤال ما لجذب انتباهه عن القصة التي ينوي قولها اكمال القصة، افضل طريقة هي
مقاطعة قصة ما سمعتموها عدة مرات او شكوى من مرض معين ،  كمعن طريق السؤال يمكن

  ٠يستعد اآلخر للبدأ فيها 
يتعلق بسبب  كذلك تعتبر هذه الطريقة فعالة لجعل الطفل يتوقف عن البكاء ، اسألوه أي سؤال ال

 يكن هناك سبب جاد الخ، فاذا لم٠٠البكاء مثال أين اخوه؟ او هل سيذهب غدا الى روضة االطفال 
  ٠لبكائه فانه سيبدأ بالحديث معك وينسى ما أزعجه 

 
  الملك ميداس أذنا -

على رأسه غطاء لكي ال  الذي له اذنا حمار؟ فكان يرتدي دائما" ميداس" هل تعرفون قصة الملك 
 ٠عليه ان يلتزم الصمت التام  ولم يكن يعرف هذا السر اال الحالق، لكن كان٠يكتشف احدا سره
 وفي احدى االمسيات ٠لكائن ما  وكان يجب ان يقول٠لصبر على كتمان السرلكنه لم يستطع ا

" عليه كنت تسمع شيئا كالهمس  ولما نبت القصب وكان يهب الهواء٠همس بالسر الى االرض
" ميداس" السر، فال تكونوا كحالق الملك  فاذا كنتم تريدون الحفاظ على" الملك ميداس له اذنا حمار

  ٠ وباح بالسرالذي لم يستطع الصبر
السر، ما  تعلنوا شيئا يجب االبقاء عليه سرا الصدقائكم، وكيف يمكنكم ان تتوقعوا منهم كتمان ال

  بانفسكم؟ دمتم انتم لم تستطيعوا ذلك ؟ ام انكم تثقون باالخرين اكثر من ثقتكم
 

  متى علينا ان نصمت -
يعني ان فن اجادة الكالم يضم فن " فالسكوت من ذهب اذا كان الكالم من فضة" ان المثل القائل

آخر من هذا الكتاب أشرنا الى أهمية الصمت واالستماع  الصمت عندما يجب ذلك ، وفي مكان
  -:قائمة من ست وعشرين سببا للصمت، وسنذكر اكثرها اهمية شكل"  دولن-اولفيش" لآلخرين،
  ا نعترض شخصاغاضبا، فعلينا بالصمت لكي ال نزيده غضبا، عندم اذا كان محدثنا -1

  ٠نفعل اكثر من اضافة الزيت على النار  غاضبا فاننا عادة ال
  ٠االفضل ان نصمت لكي ال نقول شيئا وعلى العكس فاذا كنا نحن غاضبين فمن -2

  ٠تحرف بشكل سلبي ما نقوله سنندم عليه بعد ذلك او نقول شيئا بنغمة غاضبة
   لنعطي الفرصة لآلخرين في٠الكالم غنا بكثرةعلينا بالتوقف عن الكالم، اذا كنا قد بال -3

  ٠الحديث 
يقوم بترديد البراهين والحجج التي قالها شخص اخر اثناء  ان هناك خطأ شائعا وهو ان البعض



وكان هناك متحدث قبلكم قد قال ما كنتم تريدون قوله فاعتذروا  الحديث واذا طلب منكم الحديث
  ٠ ال داع لتكرار الكالم نفسه٠٠"ل ما كنت اود قولهالسابق قد قا ان المتحدث" بالكلمات

  الخوض في قضايا شخصية وكانت ال تهم الطرف االخر كثيرا، فمن االفضل أن اذا اردنا -4
  تسمع وانه من االفضل"اذانا غير مرغوبه" ولنتذكر وفي الوقت المناسب، ان  نصمت،

  ٠على ان تتحدث بامور خاصة ان نصمت
  وباشتراكنا سنقسم ست الى عشر اشخاص كان يدور حديثين،في مجموعة من  -5

  ٠ لذا من االفضل ان نصمت ٠المجموعة الى ثالث مجموعات مستقلة
   فمن االفضل ان نعطي الفرصة٠اذا لم نكن نعرف جيدا الموضوع الذي يناقش -6

  ٠الحديث الى اولئك الذين يعرفون الموضوع اكثر منا في
  االخرين، مثال هناك احد االفراد في المجموعة، وقد بدأ نجرحاحيانا نصمت لكي ال  -7

   نصمت في حين٠الزوجية بالرغم من انه قد حطم عائلته باعطاء النصائح عن الحياة
  نقول له كيف يمكنك اعطاء النصائح وانت نفسك من أننا نستطيع وبسهوله ان

  دمرت حياة اسرتك؟
  ٠ال نبوح بسر االخرين نصمت لكي -8

  يجب ان ال نطيل خطة ما او مشروع يجب ان يبقى لغاية االن طي الكتمان ، -9
  ٠الحديث في هذا الموضوع حتى ال نبوح بالسر 

 
  شخصا ثرثارا كيف نسكت -

يقرع ويدخل احد معارفكم  اقتربت الساعة من العاشرة مساءا، وانتم تستعدون للنوم، واذا بالجرس
 ولم يستطيعوا الحضور ٠هام جة الى نصيحتكم في موضوع، زوج وزوجته، ويوضحون بانهم بحا

فيه الناس للنوم هو بحد ذاته من  قبل هذا الوقت، ان تذهب ضيفا على احد الناس في وقت يستعد
الذي ال يعرف متى يصمت، واصبحت   وعدا عن ذلك يتضح ان ضيفكم من النوع٠اكبر العيوب

 والن ٠مستمرين في الجلوس والحديث زالواالساعة الثانية عشرة وضيوفكم غير المدعوين ما
اقتربت الساعة من " زاد الطين بله" مما زوجتك مضيافة فقد احضرت شيئا ما لالكل على الطاولة

 ما هو العمل في ٠الوضع فلن تستطيعوا النوم ابدا صباحا، ويبدو لكم انه اذا استمر هذا÷ الواحدا
 وتعلنوا ان عليكم النهوض باكرا، وتنهوا تنهضوا بحرارة هذه الحالة؟ ال يمكنكم اال ان

 لكن وبعد خروج الزوجين ستشعرون بأنه ٠فتتصلوا تليفونيا اذا جد جديد الحديث،وبالنسبة للموضع
ان كل شخص منا يعرف بعض الحاالت عن ٠الحديث منذ الساعة الحادية عشرة كان عليكم انهاء

ال  عرفون متى يتوقفوا عن الكالم ويذهبوا، وهذا الذين ال ي٠الثرثارين، او كثيري الكالم مثل هؤالء
بحرارة السباب  ينطبق على زيارات متصف الليل فقط، ما العمل اذن اذا كنا النستطيع انهاء الحديث

  معينة كما في المثال السابق؟
دوافع الستمرار الحديث عن طريق االسئلة والمالحظات، ان مثل   هو ان ال تعطي-:المبدأ االول 



مقعده في الساعة العاشرة، وقال ان عليه ان يذهب، فال تفرحوا  لشخص قرر النهوض منهذا ا
 وربما ٠ واقفا في الغرفة، ونصف ساعه في الممر٠الحديث عشرون دقيقة أخرى مسبقا النه يمكنه

اكبر خطأ نرتكبه، ويعطي مبررا لكثير الكالم هذا ٠عشرة دقيقة على الدرج  خمسة عشرة
حديث، هو سؤاله عن شيء ممتع يتحدث عنه ان افضل شيء هو الصمت المطبق، في ال باالستمرار

  ٠تتيحوا له أي مبرر لالستمرار في الحديث لكي ال
 ٠تنهضوا وتستأذنوا الجليس في الذهاب الى الغرفةاالخرى  هو وخالل الحديث ان-:المبدأ الثاني

قا فان عليه ان ينظر الى ساعته  واذا كان زائركم لب٠الخ٠٠الهاتفي لعمل شيء ما مثل االتصال
  النه من الممكن ان٠ واذا حاول الذهاب فال تبدأوا برجائه بالبقاء٠قدحان للذهاب ويرى ان الوقت

ينهض   فجأة٠ يقترح الطريقة التالية التي جربها عمليا- وكان مرحا جدا-يوافق، احد اصدقائي 
ضيفه الى  ويتوجه مع"  طرفة جميلةواالن ساقول لكم" -:وللتخفيف من حدة هذه الحركه يقول

  ٠الباب ويكمل الطرفه ويودعه 
 

 فيمكننا اخذ االحتياطات الالزمة مثل الحديث معه ٠الكالم اذا كنا نعرف عن شخص ما انه كثير
 وفي حالة اخرى اذا ٠والتوضيح له اننا نقوم بعمل ما ، وال بد من انهائه واقفين او عدم ادخاله،

 نقول له بأننا سنخرج، وسنتحدث في الموضوع المطلوب أثناء توجهنا نحو مالئمة كانت الظروف
  أحد الموظفين يدخل٠ وأخيرا سأذكر مثال معروفا يستعمل ضد الزائرين الثقالء ٠الباصات محطة

، او الى أي  الى المكتب او يتصل بالتليفون ويخبركم بأن عليكم الذهاب الى المدير الن هناك اجتماع
دافع لالستمرار في  وختاما نشير الى انه من الضروري عدم اعطاء كثير الكالم أي ٠مكان اّخر

  ٠حديثه
  احذروا من ان تصبحوا ضيوفا غير مرغوب فيكم -

الكالم  تحدثنا عن االنطباع السيء الذي يحدثه كثيروا الكالم الذين ال يعرفون متى يتوقفون عن لقد
من الناس الذي  ن الخطأ ذاته؟ هل انت من ذلك النوع هل ترتكبو٠ويذهبوا، واآلن نختبر أنفسنا

من يتحدث جيدا يصبح  يتهرب اآلخرون منه النهم من تجربتهم معك يعرفون انك تربطهم دائما؟ ان
الخاص ، واال تنسوا   فال تنسجموا في حديثكم٠ ومن يتحدث كثيرا يصبح مرغوبا فيه٠ممتعا

 -على النرفزة وعدم االكتراث  ات والحركات الدالةمراقبة رد فعل االخرين وانتبهوا الى االشار
 الضرب ٠الفضاء، الضرب بالقدم على االرض  التثاؤب النظر الى٠النظر الى الساعة من وقت آلخر

االخرىالصمت ، عدم طرح أي اسئلة، وحتى انه يبدو  باالصابع على الطاولة، الذهاب الى الغرفة
 او ان تذهب ٠ ان يبدأ صاحب البيت بالتحضير للنومالى  ال تدعوا االمور تصل٠عليه النعاس 

  ٠العائله، وانت منسجم في حديثك وال تالحظ كل هذا الزوجة للنوم مع باقي افراد
 
 

 ان القضية تكمن في ٠من اللباقة ما يحول دون ارتكابك مثل هذا الخطأ  يمكن ان تقول ان عندك
هل تستطيع اسراع وتيره حديثك حول :  مثالتكييف سلوككم حسب المتغيرات اليومية، القدرة على



 اذا كنت تتكلم مع شخص وقته ضيق، ان االشخاص ٠معين خمس الى ست مرات موضوع
 وال يوجد عندهم أي وقتت، مثل هذا الشخص تستطيع ان تؤثر ٠سرعين دائما المشغولين يكونوا

الحديث، واذا دخلتم فورا  واذا كنت قد فكرت مسبقا بطريقة ٠كنت مختصرا كالبرقية عليه فقط اذا
  صلب الموضوع، ومن الجهة في
االشخاص يكونون منفعلين مسبقا، حتى يأتي   ان مثل هؤالء٠األخرى التي تكون مهمة بالنسبة له

 -:اقترح ان يتم الحديث تقريبا على هذا النحو   من خبرتي الشخصية٠شخص ويعيقهم بدون داع
في مركزكم هذا، سأوضح لكم الموضوع في عشر دقائق  اعلم كم انتم مشغولين، وان وقتكم ضيق
 في الحادية عشره سأنهي حديثي ، يجب عليكم -:مثال فقط وتنظرون الى شاعتكم ، وتقولون

حديثكم بحيث تستطيعوا ولمدة عشر دقائق ان تقولوا ما تريدون  االلتزام بكالمكم، ويجب ان تنظموا
ل ممتع واختصار ، وانكم لن تستمروا وال دقيقة تشرحوا الموضوع بشك  واذا استطعتم ان٠قوله

الممكن ان تتفاجأوا فان هذا الشخص المشغول سيطلب منكم البقاء الكمال الحديث  اكثر، فانه من
  ٠النكم استطعتم بطريقة عرضكم المختصرة والممتعة للموضوع ان تكسبوا اهتمامه معكم ،

 
  انتبهوا الى مزاجكم السابق -

وغير مثمرة، تصرفات وحجج زمالئك لم تكن لبقة وال  لة في محادثات غير لطيفةأمضيتم ساعة كام
الى ذلك ، فقد اخذوا من وقتك الكثير، خصوصا وانه ينتظرك  مقنعة، ان هذا قد اغضبك، وباالضافة

تذهب الى اللقاء االخر الهثا، كان يمكن ان يمر هذا اللقاء بسهولة،   وبمزاج متعكر ،-:حديث آخر
قضية شائكة، لكن وكما شعرتم في انفسكم بأن شيئا ما غير طبيعي، الن االحاديث   هناك ايةفلم يكن
  مما جعل االخرين يفاجأون بحدثكم الفظ، وبهذا٠ تركت عندك نغمة هجومية٠غير اللطيفة السابقة

الذين  كل فرد منا وخصوصا اؤلئك٠تحولت االجواء اللطيفة الى اجواء التحدث وكان ذلك بسببك
الى اخر يمكنه  أثرون بالمزاج كثيرا، يجب ان يهتموا بذلك، فالمزاج السيء والمتنقل من حديثيت

  ٠احداث ضرر كبير
 دون شك ان ٠سيسير على غير ما يرام ان بعض الناس يعتقدون ان يومهم سيئا،وان كل شيء

 ان نتائج االفعال آخر، لكن السيء في هذه الحالة الفرد منا قد يكون في يوم افضل حاال منه في يوم
 فالنجاح المحقق يمأل الشخص ثقة مما يؤدي الى نجاحه -:التالية  في االفعال٠االولى تحدد سلوكنا

  ٠وعلى العكس فان الفشل يحدد معنويات الشخص  ٠في االفعال االخرى
دكم وخصوصا اذا كانالحديثكما،فاتركوا لحظات لفاصلة،من يساع ٠عند الحديث ال تتكلموا بال انقطاع

وحججكم من جهة،ومن جهة أخرى يتيح لكم فرصة مالحظة رد فعل  هذا على ترتيب افكاركم
  ٠اآلخرين علىحججك 

 
  استطالع الرأي المسبق -

اآلخر عن طريق سؤال او مالحظة  في بعض الحاالت من المفضل ان نعرف موقف الشخص



ه سيسافر الى دمشق ، آخر ان ان أحد أصدقائك عنده سياره،وعرفت من شخص-:مثال ٠مسبقة
تثقل عليه او ان يعتذر بطريقة ما   لكنك ال ترغب في ان٠وستكون مسرورا لواستطعت الذهاب معه

 -:سيسافر الى دمشق ، وتقول مثال   وال تذكر انك تعرف انه٠ تبحث عن الموضوع من اصله٠
تقول ان هذا اقتراح  و٠الى لبنان في سيارته ان احد الزمالء في العمل قد عرض عليك الذهاب معه

انه ولالسف فقد زرت لبنان، وتفضل زيارة تركيا او  جيد، وانك مستعد لدفع نصف التكاليف، اال
 في كل االحوال لن يرد عليك ٠وتبدأ بالحديث عن شيء آخر 0 سوريا، وال تقول شيئا أكثر من هذا

 واال فلن ٠ي ذلك الموضوع واذا رغب في ان تساف معه، فسيحدثك ف الصديق قبل ان يفكر في
 ان هذه الطريقة في االستطالع أفضل من االقتراح المباشر الذي يمكن ٠الموضوع يتطرق الى هذا

  ٠الى وضع الطرفين في موقف حرج ان يؤدي
 ان ٠، وتستعمل في عالقات العمل عادة) البالونات القاء( هناك طريقة مشابهة لالستطالع وهي 

 وانما يقوم بذلك أحد مساعديه لكي ٠يمتلك صالحية اتخاذ القرار لذياالستطالع ال يقدم به المدير ا
  ٠الشركة :  مثل ٠االخرى غير ملزما يكون اتفاقه مع الجهة

  ٠الشركة  تريد عقد اتفاق للتعاون في مجال محدد مع-أ
  بموضوعا عاما، يطلب من احد الموظفين ان يبحث مع ادارة الشركة" أ" مدير الشركة -ب

  فانها" ب"الشركه الى احتمال عقد تعاون، فاذا صادف ذلك اهتماما عند ادارةومتطرقا 
   واذا كانت-االتفاق عن ظروف وشروط مثل هذا" أ"ستكمل االستفسار من ممثل الشركة

  "أ"غير مالئمة، فان ممثل الشركة " ب"شروط الشركة 
  عن وانهاال تعبر" ب"ان فكرة االتفاق قد حضرتـه خالل حديثه مع ادارة الشركة: سيقول

  ٠شركته واذا كانت الشروط مالئمة فانه سيعيد بالحديث مع ادارة" أ"رأي ادارة الشركة
ويعطي هذا المساعد  ويحصل ان يبعث المدير مساعده الى احدى االجتماعات ليعرف ما هو الوضع

 اما اذا كان ٠راتخاذ القرا المعلومات الضرورية، كما انه يستطيع القول بانه ال يملك صالحيه
القرار فيما يتعلق بالموضوع محل  الوضع مناسبا، وحضر مدير الطرف االخر فانه يستطيع اتخاذ

  ٠)المبحوث (البحث 
لها حسناتها، ولكنها تؤدي على عادة سئية وهي ارسال اشخصا غير  ان هذه الطريقة لالستطالع

ن غير قادرين على اتخاذ القرار بشأن  الن كل الحاضري٠االجتماعت اهميتها  كفؤين مما يفقد هذه
  ٠المطروح على بساط البحث  الموضوع

 
  كيف يمكننا التخلص من الخجل واالضطراب -

يمنعه من  الى معلمه بأن الخجل" سقراط" وهو اذكى تالمذة الفيلسوف اليوناني " الكيبياد" شكى لقد
التحدث امام الناس  ن، فمن لم يستطعالحديث امام الناس ، لقد كان ذلك عيبا كبيرا في ذلك الزما

التحدث مع صانع االحذيه  هل تخجل من:  سأل سقراط تلميذه٠كان يبعد عن الوظائف الحكومية
الخياط؟ فنفى ذلك أيضا ـ فسأله اذا كان  هل تخجل التحدث أمام: ؟فأجاب التلميذ بالنفي، فسأله 



لماذا تخجل من التحدث امام : عند ذلك له سقراط   فقال٠يخجل من التحدث مع أي صانع؟ فقال ال 
ان نالحظ ان الفرق بين االضطراب في الحديث امام حشد  مجموعة مكونه من هؤالء الناس ؟ يجب

على نطاق ضيق، باالحساس ،األول طبيعي جدا، ومن المعروف  من الناس وبين الخجل من الحديث
االضطراب في كل ظهور لهم أمام ذوي الخبرة الطويلة يشعرون ب ان احسن الفنانين والخطباء

  ٠الناس 
 ان ٠تستطيع التخلص من الخجل ؟ الطريقة الوحيدة هي ان نفعل ذلك الذي نخشى فعله بأي طريقة

 يعني ان نتعرف على اشخاص جدد، وان نتحدث في البيت وامام االصدقاء عن حوادث مختلفة، هذا
مهما  جتماعات، عندما يكون عندنا شيئا أن نشارك في اال٠ان نتعلم فن القاء القصص والحوادث

الناس ، اعرف   كونوا متأكدين من ان هذا العالم يضم الكثير جدا من هذا الصنف من٠الخ ٠٠نقوله
كان يدخل في  شخصا حسن المظهر، لكنه كان خجوال جدا، كان يتحدث بصوت منخفض، وعندما

طلبه، ومع هذا فقد   ويسأله عنمكان ما، كان يقف صامتا بجانب الباب حتى يالحظه شخص آخر،
ان تبقى جاهال بالسباحة فعليك  تغير بعد فترة من الزمن، والقى بخجله الى غير رجعه، اذا لم ترد

فان الوسيلة الوحيدة هي كما ذكرنا في مكان  بتعلمها، وهذا ال يمكن اال في الماء وفي حالة الخجل
  ٠الخ٠٠ى القاء القصصوالتدرب عل آخر االحتكاك مع الناس التحدث معهم ،

تعتقدون أنهم سينتقونك ، فتأكدوا انهم  واذا كنتم تخشون الحديث أمام مجموعة كبيرة النكم
حاولوا التخلص من الفكرة الخاطئة بأن كل الناس  ٠سيفعلون ذلك فقط اذا اكثرتم من السكوت

نظرون الى كل متحدث وكل واحد منهم يعمل تقيما لكم، هل ت ينظرون اليكم عندما تتحدثون اليهم،
وصوته وتصرفاته؟ اعتقد انكم تستمعون الى ما يقوله، وال تهتموا بأي  باستمرار، وتنتقدوا حركاته

 واليكم بعض ٠اآلخرين ، وهكذا فعليكم عند الحديث ان ال تخشوا االنتقاد  وكذلك٠شيء آخر
  -:للتخلص من الخجل النصائح

  ٠ذلك بشكل دقيق ان تقولوا، وعبروا عنقبل بدء الحديث ، فكروا ماذا تريدون  01
  خصوصا في البداية لكي قبل بدء الحديث خذوا نفسا عميقا وعدة مرات، وتحدثوا ببطء 02

  ٠ال ينقطع نفسكم
  الحديث، وابدأوا بالحديث في البيت أمام مجموعة استخدموا كل امكانية للتدرب على 03

 ام مجموعات اكبرالشجاعة تحدثوا ام  وعندما تحصلون على٠صغيرة
 
 
 

  الفصل الثاني عشر
 
 

  (تجنبھ ما یجب( المحظورات 
  ٠ال تتكلموا كثیرا -
  ٠ال تلقنوا اآلخرین  -

  ٠أنفسكم كثیرا،وال تكثروا من الشكوى ال تتحدثوا عن -



  ٠ال تخضعوا للمزاج  -
  بالتفاصیل المملة ؟ ھل تزعجون -

  ٠ ال تغیروا مواضیع الحدیث بشكل مبالغ فیھ -
  ٠مع شخص آخر بشيء ال یھم شخصا ثالث  ال تتحدث -

  ٠ال تتخاصموا  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  عشر الفصل الثاني
 

  (ما یجب تجنبھ( المحظورات 
  ٠ال تتكلموا كثیرا  -1

 الشخص الذي یتكلم كثیرا ، یبدأ یقول: كتب یقول " الكسندر دیوما" الفرنسي الشھر  الروائي
بأن نحذر بشكل   ونستطیع االضافة الى المبدأ القائل بأن ال نبالغ في الكالم،٠ةالحماقات في النھای

المقابلة ستعرف ما ھي   الن الجھة٠خاص عند المواضیع الجدیة عندھا یجب ان تزن كل كلمة تقولھا
  ٠الخ٠٠٠وسنعرف مما نخاف  المواضیع التي تثیر فینا اھتماما خاصا، وستعرف نقاط ضعفنا ،

 الننا بذلك ٠ایضا االكثار من الكالم  في أحادیث أقل أھمیة، فمن غیر المرغوب فیھوعند الخوض
یتنافى مع ابسط قواعد اللباقة والتھذیب، اذا كان  نحرم اآلخرین من المشاركة في الحدیث ، مما

یتحدثون في مواضیع شتى، فان كل واحد منھم یجب ان ال  ٠یجلس حول الطاولة ستھ اشخاص 
 ومع ذلك فان بعض ٠ أي عشر دقائق في الساعھ٠أجزاء من الوقت  من جزء من ستھیتحدث بأكثر 

ذلك، ویترك الكالم لآلخرین، ان على اآلخرین ان یدعوه للكالم بالطریقة  الحضور بتحدث باقل من
  ٠الخ٠٠فالنا لم یقل لنا رأیھ في ھذا الموضوع مع العلم انھ یعرف عنھ الكثیر  ان" المناسبة،
 ٠التي ذكرناھا  فمن المفضل ان نستمع اكثر من ان نتكلم لالسباب٠ون الحدیث بین اثنینوعندما یك

باالضافھ الى انھ عندما نتحدث  ٠انھ مما یسعد اآلخرین ان یجدوا من یستمع لھم ویھتم بامورھم 
ك نستطیع معرفة رأي االخر بدقة مع ان ذل  وغالبا ما ال٠كثیرا، ال نتمكن من معرفة رد فعل اآلخر

ان نتحدث كثیرا واال سنصل الى حالة من الصمت   وھناك بعض الحاالت التي تفرض علینا٠مھم لنا
كثیرا فعلینا تحمل العبء كلھ في امتاع المجموعة، وكذلك علینا   فاذا كان جلساؤنا ال یتكلمون٠الثقیل

 ینجح ذلك فعلینا طریق ادخال المواضیع المختلفة واالسئلة المناسبة، واذا لم ان ننعش الحدیث عن
 الفراغ بأن نتحدث نحن، واحیانا یحدث العكس، بأن نترك لآلخرین یتحدثون ، او تشجعھم ان نمأل

نجاح اللقاء  على الحدیث ، كیف نتعلم ذلك؟ تمرنوا على الحالتین، تصوروا انكم انتم المسؤولون عن
ذلك عندما ینقطع  على عكسحاولوا دفع االخرین للحدیث، بینما انتم تستمعون اكثر ، وتمرنوا 

  ٠التحدث وحدكم لفترة معینة  الصمت حاولوا) یخیم(الحدیث ، القوا بمواضیع جدیدة، وعندما یدب 
 



  : ال تلقنوا اآلخرین -
صدیق ، وكانت علتھ الوحیدة، ان الشخص یأخذ انطباعا عن ھذا الشاب انھ یلقن  ایام الشباب كان لي

 ل طریقتھ في الحدیث، وثبت ان السبب الرئیسي لھذا االنطباع وحاولت تحلی٠باستمرار اآلخرین
كان یمكنھ  لقد كان یستعمل ھذه الكلمة بكثرة ، لدرجة انھ" الیس كذلك" السيء ھو استخدامھ لكلمة 

ومعاملتھ الرقیقة  ان الشمس تشرف كل یوم ، الیس كذلك ؟ وبالرغم من مظھره اللطیف" ان یقول
وعندما لفتنا نظره الى ذلك ، بدأ یحاول  لمة كان یعطي انطباعا سیئا للغایة،فانھ وباستخدامھ لھذه الك
حاالت أخرى یكون السبب النغمة التعلیمیة، ھذه النغمة  وفي" الیس كذلك" التقلیل من استعمال كلمة 

اعتادوا على تعلیم االطفال والتالمیذ، ھل ترتكبون ھذا الخطأ في  التي یستعملھا المدرسون الذین
الى ان یعجب االخرین بمعلوماتكم؟ اذا رغبتم في ان ال یعتقد اآلخرون بانكم  یثكم؟ وھل تھدفونحد

فأنا ال  بألتأكید" كما نعلم جیدا، او : فعلیكم ان تعتادوا على استعمال بعض المقدمات مثل  تعلمونھم،
يء اخر یثیر ش وھناك٠أقول لكم شیئا جدیدا عندما، یمكنني ان اقول شیئا یعرفھ معظمكم وھو 

یجب علیكم ان تفعلوا  000 لو كنت في مكانكم لفعلت: انطباعا سیئا وھو المبالغة في اعطاء النصائح
  ٠الخ ٠٠نصیحتي انكم تسیئون التصرف واسمعوا: ذلك الشيء بالطریقة التالیھ

 عن  ارجو ان تخبرني-:سألني  أتذكر في لقاء بالصدفة مع احد الموظفین في مؤسسة اعالمیة، لقد
 دخل مكتب ٠الثالث لبدئھ العمل  أي نوع من الناس ھو؟ تصوروا انھ في الیوم" س"السید

یقومون بعملھم بشكل سيء ، وحسب رأیھ  االختصاصین في مجال الدعایة، وبدأ یقول لھم ، بأنھم
 ولكنھ كان یتدخل في كل ٠فكرة عن الدعایة ’یجب ان یتم ذلك بشكل آخر ، فھو لم یكن عنده اي

وال داعي للقول انھ اصبح شخصا غیر مرغوب فیھ   ویعطي النصائح دون ان یطلبھا منھ احد،شيء
  ٠لم یجد احدا یرغب في الذھاب معھ الى الغداء  من الجمیع، وبعد اسبوع من بدئھ العمل

  ٠وال تكثروا من الشكوى ال تتحدثوا عن انفسكم كثیرا، -
  عن ذاتنا ، وعن مشاكلنا، كثر من التحدثلقد سبق وقلنا انھ من غیر المرغوب فیھ ان ن

  الدنیا سوداء ودائما نجد شیئا ومن غیر المرغوب فیھ ایضا التشاكي دائما، حیث نرى
  المستقبل اال الشر، ولیكن في علمكم  ال ننتظر من٠بغضب منھ ودائما ینقصنا شیئا ما 

   الى عالقة سلبیةیجلب النكد، ویؤدي ان المتشائمین جلساء مزعجین ، والحدیث معھم
  الحاالت تلف المصائب بعض الناس واحدا  لذا یبتعد الناس عنھم لكنھ في بعض٠بالحیاة

   في ھذه الحالة ال یوجد٠الخ٠٠حادث ما  تلو االخر، وفاة احد افراد العائلة،المرض
  یعرفوا ان كثرة الحدیث عن مشاكلھم  ومع ھذا فان على ھؤالء الناس ان٠تشاؤم 
  ال یعني ان یحدثونا عن مشاكلھم العكس  ال یریح معارفھم واصدقاھم، ان ھذاومصائبھم

   لكن السيء وغیر٠عن الھموم واالفراح ھوالصحیح، ففي عالقات الصداقة یجب التحدث
  ٠االشیاء المحزنھ وغیرالمرغوب فیھ ھو تكرار الحدیث عن

 
  ال تخضعوا للمزاج -

  لقد تزوجت وھي صغیرة وحملت معھا الكثیر من ٠النساء أتذكر الحیاة الزوجیة الحدى
  زواجھا، والسبب الرئیسي في زوجھا الذي كان مزاجیا، المثالیات، وكانت تعیسھ في

   كان- وقد كان نادرا-احیانا ٠مزاج سیعود من العمل   لم اكن اعرف بأي-:كانت تقول
   وكان ذلك غالبا ما٠یتحدث معي ، ویالعب االطفال ، واحیانا  یعود طبیعیا ومرحا، كان

  ھائجا كالثور ؟ ال یسلم، ولم اكن اعرف ماذا اعمل ؟ كان دائم االنتقاد  كان یعود-یحدث
   كان مزاجھ في ا لبیت یعتمد على اذا ما كان قد٠وكان فظا حتى مع اطفالھ والصیاح

  عملھ مع احد الناس ام ال ، من الواضح ان الحیاة مع مثل ھذا الرجل ال تخاصم في
  ھل حللتم شخصیتكم یوما ما؟ ھل تنقلوا مزاكم السيء من العمل٠تكون مأساة  یمكن ان

  البیت والعكس ؟ ھل تغیرون سلوككم ومعاملتكم لآلخرین حسب مزاجكم؟ ھل فكرتم الى
  لماذا على اآلخرین ان یعانوا من مزاجكم اذا كنتم تعتقدون انھ لیس بامكانكم تغییر یوما

  ٠عرفوا ان الناس لن یحبوكمطبعكم ، فیجب ان ت
  ٠ھل تزعجون بالتفاصیل المملة -

  شخص ممتاز ، وطبعھ كذلك ، یستطیع االنسان االعتماد علیھ في كل" خلیل "ان 
  وھي:  فقط لو لم تكن فیھ علة واحده٠شيء ، وال یمكن تصور صدیق افضل منھ



   ویمر على٠مةأي شيء بتلك التفاصیل، وكل شيء یتحدث بھ یصبح وكأنھ ملح قول
  المستمع وقت طویل حتى یستطیع معرفة المعنى الحقیقي للموضوع من كثرة على
وال یمكنكم ان تغضبوا منھ فھو شخص لطیف اال انھ یحب ان تتحلوا بالصبر الجمیل  ٠التفاصیل

 ؟ وھل یتدخل اصدقائكم في) العیب( ھل تشعرون بأن ، عندكم مثل ھذا النقص٠تستمعون لھ عندما
الرئیسي في  ماذا حصل بعد ذلك؟ یوجد بعض الناس الذین یعرفون ان السبب٠ثكم قائلین ،المھم حدی

عنھ، ھل یمكن  لسانھم الذي یسھب في الحدیث والموضوع غیر المھم الذي یتحدثون: ذلك ھو 
ومحاولتھم قدر االمكان  التخلص من ھذا العیب؟ بالطبع نعم اذا فكروا مسبقا بما علیھم قولھ،

  ٠السيء  تصار في الحدیث ، فانھ مع الزمن سیتخلصون من صفة الجلیساالخ
 

  ٠ال تغیروا مواضیع الحدیث بشكل مبالغ فیھ  -
كبیر بین الحدیث في جلسة عادیة، ومناقشة مسألة معینة، في الحدیث الودي  ال شك ان ھناك فرق

، بالرغم من انھ من المستغرب عادة ال تكون ھناك أھمیة كبیرة لتغییر موضوع الحدیث بین االصدقاء
موضوع  یبدأ أحد األشخاص موضوعا دون اعطاء أي أھتمام بالموضوع السابق، ان االنتقال من ان

ان ٠بعدة كلمات الى ّاخر یجب ان یتم بالتدریج، ویجب ان یرتبط بالموضوع الالحق لسابقھ ولو
حدیث " للصداقة في الحدیث  عالاالنتقال الى موضوع جدید دون ایة مقدمات ، ال یعبر عن مستوى 

على المجموعة وتختلف المسألة عند  اال اذا تم اشباع الموضوع االول ، وخیم الصمت" الصداقة
الحدیث وترتیب القضایا المطروحة  مناقشة موضوع، ففي كل حوار جاد یجب ان نتخیل مسار

بھا، وكل انحراف او مناقشة الرئیسیة،والعمل حسب ترتی للنقاش، ومن المفضل ان نعد مسبقا النقاط
الرئیسي تسبب الضرر للنقاش، وتدل على عدم الكفاءة ، بل على التفكیر  لقضایا ال تتعلق بالموضوع

 اتذكر احد ٠المجال ھناك بعض االشخاص الذین ال یمكن بحث أي موضوع معھم في ھذا٠المضطرب
  نقطة ما في الموضوع الى نقطةالذین لم یكن یرسل الى ایھ مناقشة النھ كان یقفز من الموظفین

  ولم یكن یستطیع الوصول الى٠ وكان ینحرف الى مواضیع ال تتعلق بالموضوع االساسي٠اخرى
ذلك الذي   وكان الحدیث معھ عبارة عن مضیعة للوقت، ویمكننا أثناء الحدیث ان ننبھ٠نتیجة معینة 

الموضوع  ر مرة اخرى الىیتحول عن الموضوع الرئیسي، ونمیزه بالھدف من الحدیث ، وتشی
  ٠الرئیسي 
 

  : ال تتحدث مع شخص آخر بشيء ال یھم شخصا ثالث -
مكان  المؤكد انكم صادفتم شیئا مشابھا لذلك، تسیر مع صدیق لك في الشارع او تجلس معھ في من

، التفوه بكلمة  ما فجأة یظھر صدیق لھ من ایام الشباب وینضم الیكم ، منذ ھذه اللحظة ال تستطیع
یبدأ بذكر حوادث حصلت معھ  لیس ھذا فقط ، ولكنك ال تستطیع ان تفھم شیئا من حدیثھم، ھذا القادم

واحدا منھم، ومن غیر المستغرب ان  ایام الشباب، ویتحدث عن مصیر باقي الزمالء الذین ال تعرف
الذین یتحدثون على طاولة مع اثنین من الغرباء  تفقد االھتمام بالحدیث، حتى انك تشعر وكأنك جالس

 ان السبب في مثل ھذا الموضع یقع ٠النھایة تودع وتنصرف  وفي٠عن اشیاء غیر معروفة بكم 
 وما كان ٠دعوة صدیقة للتحدث عن الذكریات السابقة في وقت آخر على عاتق صدیقك، كان مكانھ

 فیجب ان اثناء الحدیث، عندما تجتمعون تلتقون في مجموعة من المعارف علیھ ان یتركك منعزال
  ٠الخوض في احادیث ال تھم بعض الموجودین، او غیر معروفة لھم  تحاولوا عدم
على عدد أفراد المجموعة، فاذا كنتم ثالثة افراد مثال فمن غیر المقبول ان یبدأ  ان كل ذلك یعتمد
  ٠بالتحدث مع الثاني عن موضوع یعرف انھ ال یھم الطرف الثالث احدكم

ن اربعة اشخاص فانھ من غیر المسموح بھ ان یبدأ اثنان بحدیث جانبي دون م واذا كنتم في مجموعة
ثالثة   واذا كان ھؤالء اآلخرین صامتین فانھ سیكون اقل كیاسة ان تحذف اثنین او٠باآلخرین اكتراث

الموجودین ،  من المجموعة وتتحدث مع شخص واحد فقط ، ان واجب المضیف ان یتابع الحدیث مع
ما یقع ھذا الخطأ من  ومن الممتع انھ غالبا٠ما اشراك كل الموجودین في الحدیث لیس ھذا فقط وان

على وضع انفسھم في مكان  أشخاص لم نكن نتوقع منھم ذلك ، ان ھذا یدل على انھم غیر قادرین
ان ھؤالء الناس یعتبرون انھم ما  0 آخر ، وبعد ذلك یستغربون ألن االخرین رفضوا دعوتھم للزیارة

  ٠بالزیارة ایضا   استمتعوا ، فان اآلخرین قد استمتعواداموا قد
  ٠ال تتخاصموا  -



" والفن یكمن في ان ال نتخاصم مع الناس ، قال صاحبي  ان اسھل شيء ھو التخاصم مع اآلخرین ،
كمحاسب، ولما ذھب لتقدیم نفسھ عند صاحب العمل الذي  ولقد اخبرني عن شخص عین" معطي

  علمكم انھ سیكون بیني وبینكم معارك طاحنة لیكن في: یملك المالیین قال لھ
حمیدة في طبعھم، ان یقولوا الحقیقة امام كل شخص،  ان كثیرا من الناس یعتبرون ذلك صفة

لبقین، وافظاظا وعدوانیین، والصحیح ان ھؤالء االشخاص  والصحیح انھم بھذا یكونون غیر
 لقد ٠ربون في الغد لماذا رفض طلبا معینا لھمویشتمونھ ثم یستغ ٠یتخاصمون الیوم مع احد الناس 

وأحیانا یلتقي مثل ھؤالء الناس مع أشخاص من نفس الطبع ، یتخاصمون ،  نسوا خصمھم السابق،
 انھم ال یدرون ان ھیبتھم واحترامھم تقل بشكل كبیر ٠قلیل یعودوا أصدقاء من جدید ویشاتمون، وبعد

  ٠اآلخرین  عند
على : الشعبي الذي یقول  س یجب المالحظة كم من الحكمة تكمن في المثلعند اقامة عالقتنا بالنا

أنني ٠)الوقاحة الصفراء(من  نقطة واحدة من العسل تجد من الذباب اكثر مما تجده على برمیل
ولم اتشاجر معھم ، ولم أجادلھم ،  أستطیع كسب اآلخرین فقط اذا لم أسخر منھم واتھكم علیھم،

أعتقد انھ من الضروري ان نفكر فیما : مثل  ى العكس أضع حججي في كلماتواقذفھم بالحجج، بل عل
 " ٠ لكن فكروا أن الحل غیر مناسب -على خطأ  یمكن أن أكون" او " ٠٠اذا كان من الصواب

قف فأنني أعتقد انھ : صواب اما بالنسبة للموضوع الثاني بالنسبة للموضوع االول فاعترف انكم على
 ٠في جمیع ایجابیاتھ وسلبیاتھ  التفكیرمن الضروري ان نعید 

 
 

 تعلموا فن الحديث دون كلمات
 

  ٠لغة الجسم  -
  ٠االيماءات  -

  0 المسافة بين المتحدثين -
  ٠شرنقة المجال الشخصي  -
  ٠القناع الذي يرتدية الناس  -

 ٠العيون  االتصال عبر -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  الثالث عشر الفصل
 

  يث دون كلماتتعلموا فن الحد
 

المتبادلة، يتبادل الناس المعلومات ، بطريقة الحديث الصامت ، باالضافة الى  أثناء عالقة الناس
احيانا   فنقول الكلمات٠بالكلمات، ان هاتين الوسيلتين للحديث ال تكونان دائما متوافقتان الحديث

تكون الكلمات عادية  قات الحب مثال في بداية عال٠شيئا يختلف عما تقوله العيون وايماءات الوجه
  ٠ومبتذلة، اما الحديث دون كلمات فيقول شيئا مختلفا تماما

  :لغة الجسم -
 يلزمنا ٠جسم االنسان ال توجد لغة اكثر وضوحا من لغة: كتب احد االختصاصيين في هذا الموضوع

 الى الخلف تدل االكتاف المرتدة  ويقول هذا االختصاصي ان٠فقط ان نتعلم كيف تفهم هذه اللغة
اما االكتاف المنحينة فتدل على حمل  ٠على غضب مكبوت، واالكتاف المضمومة تدل على الخوف

مرتبطة بالمظهر الخارجي للجسم، فاذا كان حزينا   ال جدال في ان االحوال النفسية٠الخ٠٠االعباء
 مبتسما، عندما شفتيه، اما اذا كان مسرورا، فانه سيكون فان كتفيه تكونان مترهلتان، وكذلك

يكامله يعبر عن حالته النفسية ومزاجه، وعن شخصيته ورغبته او  يتحرك االنسان فان جسمه
يقول احد االختصاصيين ان الشخص الذي يجلس ويدية ٠مع االخرين  قدرته على اقامة عالقات

اننا : توتر معين ورغبة في ان ال يدخل شخص اّخر معه في عالقة، ويقول  يدل على٠متشابكتين
نجعل مثل هذا الشخص يجلس بطريقة مختلفة فاننا سنكون قادرين على اقامة عالقة  اذا استطعنا ان

الى  هذه االشكال"  ارجايل٠م/ "يقس: ان لغة الجسم يمكنها الظهور بعدة اشكال٠بشكل أسهل  معه
  -:ستة انواع

  ضا ، وفياي  ويالحظ وجوده عند الحيوانات- التالمس -وهو : الشكل البدائي -1
  االخر للتالمس مجتمعنا يتحدد في بالتربيت على الكتف، والسالم باليد، واالشكال
  ٠عادات مختلفة تدل على التقارب العاطفي بين االشخاص،وفي مختلف الثقافات تجد

  والسيطرة، وعن المسافة ان التقارب والموقع يعبران عن درجة العاطفة،: التقارب  -2
  على المنصة ،فان ذلك  فاذا كان شخص ما يقف٠تحدث فيما بعدبين المتحدثين فسن

  ٠بقامتهما بالنسبة للطفل  وتقريبا يشابه الوالدين٠يعني لآلخرين انه ذو مركز عال
  المتعارف عليه ،يجلس الرئيس ، ومن الغريب انه في حاالت اخرى يكون العكس ، وهو
  ٠ويبقى الموظف واقفا

  يكمل الحديث، او يحل محله، في حالة الضوضاء، اوآخر  وهي نوع: االشارات -3
  ٠ او لبعد المسافة او ألن جليسنا ال يسمع٠الجيش للحفاظ على سر معين في
  اظهار اللســـان في: مختلفا باختالف الثقافات مثال  ان االشارات تعطي معنى معينا



   المهذبـة، وفياالعتذار، وفي التيبت يدل على الموافقة بعض مناطق الصين يدل على
  اللسان على النفي القاطع، وفي بلغاريا حركــــة الرأس مناطق أخرى يدل اظهار
  الموافقة وهز الرأس يمينا وشماال تعني الموافقة ان االنسان لالمام وللخلف تعني عدم
  الحركات مثل النقر باالصابع على الطاولــة او دق االرض يظهر مشاعر بمختلف

  ٠بالقدم
  ٠الوجه االيماءات وهي حركة العضالت حول الفم والعينين عابيرت -4

  دورا هاما في الحديث ، الن المستمع يتبادلون مختلف األشارات عن حركة العينين تلعب -5
  ٠)فيما بعد أنظر( طريقهما 

 
 

  مع بعض الممثلين لقد أجرى أحد علماء النفس تجارب: الصوت وطريقة الحديث  -6
  قراءة قطعة محايدة عاطفيا سيس المختلفة التي يمكن التعبير عنها من خالللمعرفة االحا

  التقاط االحاسيس المختلفة من لقد استخدم هذه الطريقة ليثير في التالميذ القدرة على
   المرض ، السرور،٠ االلم٠الحقد٠االستلطاف - طريقة الكالم والصوت، مثل االعجاب

التعبير عن االحاسيس المختلفة تتغير قوة الصوت ،  عند٠ الخ٠٠اليأس، الخوف، االستغراب 
كما ان بعض الناس قادرين اكثر من غيرهم على التميز بين  ٠ارتفاعه، سرعة الكالم، نغمة الصوت

 ان علماء النفس قد قاموا بطرق مختلفة للعب تهدف ٠استماعهم لالخرين  االحاسيس المختلفة عند
موعة من الناس يمسك احدهم بيد االخر مشكلين دائرة، مج: الشخص مثال الى اكتشاف نوع

خارج الدائرة عليه بالدخول فيها ، الطريقة التي ينفذ فيها الى هدفه تعطي  والشخص الذي يبقى
للحكم على طبعه، بعض الناس يدخلون الدائرة عن طريق القوه، وآخرين عن طريق  االمكانية

  ٠ستعملون وسائل مازحة مثل دغدغة افراد الدائرة وآخرين ي٠مع المشاركين في العلب االتفاق
االشارات   أي٠وفي طريقة اخرى يقوم افراد المجموعة بمالحظة واستقراء لغة االخر دون كلمات
اثناءالمشي،  الناتجة عن مختلف اعضاء الجسم، انهم يهدفون الى معرفة ماذا يقول الجسم

وبهذه الطريقة يستطيعوا  لوا اليه من نتائج،الجلوس، االيماءات، وبعد ذلك يتناقشون فيما توص
  ٠الوصول الى رؤية جديدة للشخصية االنسانيه

هي ان يبتعد احد افراد المجموعة قليال ثم يعود معبرا عن فكرة معينة، او شعور  وطريقة اخرى
ه علي  فالشخص الذي-: ان هذه الطريقة لها فائدتين٠الخ٠٠السعادة،الحزن، االبتهاج، : مثل  ٠ما

واشاراته  التعبير عن فكره او شعور معين ، ستعرف على نفسه أكثر ، وسيتعرف على ايماءاته
  ٠من معان  التي يبثها، باالضافة الى ان المجموعة تصبح متأكدة من االشارات وما تحتويه

  االيمــــاءات -
وصوروا فيلما شخصين فقط من جهة االيماءات،  لقد تابع المختصون النفسيون حوارا عاديا بين

رأسه منتظرا االخر ليتحدث، وكانت هذه الحركة اشارة   يحنى٠ظهر فيه ان ذلك الذي انهى حديثه



يمكن فعل ذلك برفع الصوت، وفي نهاية الحديث تكون حركة الرأس   وايضا٠لالخر للبدأ في الكالم
حديث، فان صوته والعيون، وعكس ذلك عندما يريد المتحدث االستمرار في ال مصحوبة بحركة اليد
  ٠على ارتفاع ، ويبقى رأسة معتدال ، اما عيناه فال تغيرا من وضعهما  يبقى محافظا

 وااليماءات تعبر عن المشاعر، لذلك تجد الممثلين الذين يلعبون ادوار الجاسوسية او ان االشارات
كان  تى لواالجرام يختصرون بشكل كبير من ايماءات وحركاتهم، وتبقى عضالت وجههم ثابته، ح

الحديدية بدون  انهم بذلك يصورون بشكل ممتاز، ذلك الرجل ذو االعصاب٠يواجههم خطر الموت 
الى اسفل ، ومرة   على العكس من ذلك فالرجل يتطلع مرة الى اعلى ومرة٠احاسيس او مشاعر 

  ٠الخ٠٠يعض شفتيه  يرفع حاجبيه، ويلمس بيدة جزء من وجهه،٠الىاليمين واخرى الى اليسار
في امكانية اقامة عالقات  ان الشخص القادر على فهم لغة جسم محدثه ، يكون متوقفا على غيره

حديث بين شخصين ، ركزوا انتباهكم  عندما تستمعون الى: ناجحة مع االخرين ، حاولوا تعلم ذلك
تكتشفون انه في مجموعة مكونة من ثالثة  لفترة معينة على الحديث الدائر بدون كلمات، سوف

مغلقة عن طريق الحديث دون كلمات ،  شخاص يجلس احدهم بجانب اآلخر، شكلوا مجموعةا
والشخص الجالس في الطرف االيسر يضع  االثنان الجالسان في الطرف يتوجهان نحو المركز،

الطرف االخر يضع ساقه االيمن فوق ساقه  ساقه االيسر فوق ساقه االيمن، والشخص الجالس في
  ٠اقتحام اشخاص آخرين للمجموعة ضع يشبه الحاجز الذي يمنعااليسر، ان هذا الو

احد االشخاص يتضامن مع اآلخر عن  وحسب اختصاصيي علم النفس نستطيع مالحظة اذا كان
الزوج الى هجوم كالمي من باقي افراد   فمثال لو تعرض٠طريق تشابه الحركات وااليماءات

الزوج معبرة عن طريق الحديث دون كالم  هالمجموعة فان الزوجة تأخذ شكل الوضع الذي يتخذ
العمال الذين يتخذون وضعا مشابها لوضع   ونفس الشيء يحصل مع٠عن تضمامنها مع زوجها

  ٠زعيمهم معبرين عن وقوفهم في صفه
هذا  االطفال في عائلة ما، وانظروا الى طفل يعمل حركة معينة ويقوم االخرون بتقليدها ، ان الحظوا

  ٠الطفل يحظى باالحترام من هذه العائلةيدل على ان هذا 
  :المتحدثين المسافة بين -

بمواضيع المجال الشخصي  يتعلق" المساحة الضرورية" كتابا ممتعا بعنوان " روبرت اندري" كتب 
طلية حياتها، وبعضها االخر يغير   بعض الحيوانات تبقى في نفس المكان٠عند االنسان والحيوانات

المساحة " الحيوانات بدقة ووصل الى ان   وقد حلل المؤلف سلوك٠همكانهحسب فصول السن
وذلك الن الجهتين تسعيان الى االمتالك  ٠شيء مفطور عليه االنسان والحيوان" الضرورية 

 ان ٠ان هذه الغريزة تظهر باشكال متنوعة" الضرورية المساحة" والمحافظة والدفاع عن هذه 
يسكن باالجرة ، تراه يحلم ببيت وحديقة يمتلكها هو وعائلته،  االنسان الذي يعيش في المدينة حيث

 ٠ تدخلون احد المطاعم وترغبون بالجلوس في المكان الفارغ٠الرغبة ومثال آخر يظهر مثل هذه
يخبركم بأن هذا المكان محجوز لشخص يحضر استمرار ويجلس في نفس المكان،  اال ان النادل

  ان علم٠لية، في اغلب االحيان يجلس كل فرد في مكان معينعلى طاولة الطعام العائ كذلك االمر



باالهمية  النفس الحديث يحاول االستدالل من مثل هذه الظاهر البسيطة على الشخص الذي يحظى
هذا يعني ان ال يكون   واما اذا كانت الطاولة دائرية فان٠في العائلة حسب الوضع الذي يجلس فيه

 واذا كان افراد ٠االكثر اهمية ه الطريقة ال يستأثر احد بالوضعهناك مكان افضل من مكانه، وبهذ
في علم النفس ان هذه العائلة ال يسود  االسرة يجلسون في كل مرة في مكان مختلف فان هذا يعني

  ٠العائلة يسودها روح الديمقراطية والحرية فيها أي نظام مبني على السلطة والخضوع وان هذه
يتعلق بالمجال المحيط به ، وطريقة استخدامه لهذا المجال، فان  نسان فيماواما بالنسبة لرد فعل اال

ان كل شخص يحتاج الى مجال شخصي، وقد حدد اربعة انواع : يقول " هول  " البروفسور الدكتور
  -: الشخصي لهذا المجال
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  بها المسافة بين المتحابين وبين االباء واالبناء عندما ويقصد: المسافة العاطفية -1
  بجانب رجل على نفس المسافه لحصل وضع غير ولو جلس رجل٠يالعبونهم

  طبيعي جدا بين الرجل والمرأة المتحابين،أما مريح على االطالق ، وبينما هذا الوضع
  هذا الوضع يثير االمتعاض وسوء الفهم ان يكن بينهما عالقة عاطفية فاناذا لم 

  الكالم، النه توجد في المجتمع قوانين غير القارىء ال يرى شيئا جديدا في هذا
  االنسان الذي يعيش في مجتمع معين ، ومع  اال ان٠مكتوبة ال تدرس في أي مكان

  جتمعات وحضارات اخرى تكون هناكوفي م ٠مرور الزمن يتقن هذه االمور دون وعي 
المتعارف عليه في اوروبا ان يكون الرجل على   بينما من غير٠مفاهيم أخرى حول هذا الموضوع
المجتمع العربي وبعض دول حوض البحر االبيض   يجد انه في٠مسافة عاطفية من رجل اخر

لم النفس الحديث ان ع٠ممسكين بايدي بعضهم البعض  المتوسط من الطبيعي ان يسير الرجال
االوضاع التي نعرفها جيدا لكننا ال نفكر فيها ، وكمثال نستطيع  يعالج مثل هذه القضايا ، وتالحظ

 االشخاص الذين ال تربطهم اية ٠فرضتها علينا الحضارة المعاصرة، وتحصل كثيرا  اخذ الحالة التي
 ة العاطفية ان القليل مناعاطفية تراهم في الباص مضطرين الى ان يكونوا ضمن المساف عالقات

نحاول عدم  يعرفون انه في مثل هذه الحاالت نحافظ على القوانين غير المكتوبة ، فترانا ننكمش
احدهم هذه   ومعروفة لنا المسرحيات التي تحدث اذا خالف٠لمس المحيطين بنا قدر االمكان

  ٠القوانين وارضى عضالته واحتك بما يجاوره 
المحافظة على قانون اخر غير مكتوب، وهو اذا كنت مضطرا الن تكون  وفي مثل هذا الوضع يجب
اشخاص ال تعرفهم فانه يمكنك النظر اليهم بشكل خاطف ، مثال لو خالف  على مسافة عاطفية من

واستمر بالنظر الى المرأة التي تجاوره فترة اطول من الوقت ، فانه سيخاطر  رجل هذا القانون
  ٠ا النظر العواقب السيئة لهذ بتحمل



المسافة بين االصدقاء ، والتي يمكن ان تكون  هي" هول" المسافة االخرى التي يذكرها البروفسور
سم في المسافة القصيرة يمكن ان تكون المرأة ( 120- ٩٠(سم، او كبيرة ، )٩٠-٥٠( اما صغيرة 

ستعتقد زوجته ان امرأة اخرى من زوجها في حدود هذه المسافة ف الى جانب زوجها ،اما اذا اقتربت
حد " هول"  فيسميها ٠سم )١٢٥-٩٠( اما المسافة الكبيرة ٠معينه نحوه هذه المرأة لها نوايا

المحافظة على هذه المسافة يكون من المسموح به لمس الشخص اآلخر، ومن جهة  السيطرة عند
  بأحد االصدقاء اذا التقيتم في الشارع٠هذه المسافة كفيلة لكي يجري عبرها حديثا وديا اخرى فان

جالسين في   اما في اثناء الجلوس فتكونوا٠فانكم تقريبا تقفون منه على هذه المسافة لتتحدثوا معه
يكون من المتعارف  حدود المسافة الصغرى، في بعض المخيمات والثقافات التي تختلف عن ثقافتنا

  ٠عليه التحدث من مسافة أصغر
 

دثة التي حصلت مع الديبلوماسي االمريكي الذي كان مدعوا تذكر الحا في أدب علم النفس كثيرا ما
جنوبية، كان هذا االمريكي الشمالي يتراجع الى الخلف خطوة خطوه عبر القاعة  في دولة امريكية

المحافظة  حديثه مع أحد االمريكين الجنوبين ، فقط الن االمريكي الجنوبي معتاد اثناء الحديث خالل
اقترب االمريكي   فكان كلما٠ التي يحافظ عليها االمريكي الشمالي على مسافة اقل من المسافة

  ٠الجنوبي يتراجع الشمالي خطوة الى الخلف 
باالجتماعية، فانها ايضا تكون صغيرة وكبيرة في الحالة " هول" والتي يسميها اما المسافة الثالثة

 عارف عليها عند مناقشة م ، ان هذه المسافة مت٢ر٣-١ر٢٥يكون االشخاص متباعدين من  االولى
عند  المواضيع غير الشخصية او المحادثات العملية، وعند هذه المسافة تقف النساء من الباعه

  م٦ - ٢ر٣ اما المسافة االجتماعيه الكبرى فتكون من ٠الخ٠٠٠الشراء في محالت البيع
االتصال بين  نوتلعب العيون دورا مختلفا حسب المسافة ، اجتماعية، او عاطفية ، او ودية، ا

علينا النظر الى وجوه  الناس يجب ان يكون مدعوما بالعيون، ولذلك فالقاعدة غير المكتوبة تحتم
يحافظ عليها الرجل وزوجته في  ان المسافة االجتماعية يمكن ان٠االشخاص الذين نتحدث اليهم 

 لكن هذه ٠يقرأ شيئاكل واحد منهم ان  بيتهم، ومن هذه المسافة يستطيعون الحديث، وكذلك يستطيع
وعندما يكون المسار اكثر عاطفية على افراد االسرة   لذلك٠المسافة ال تدل على جو ودي بالكامل 

  ٠البعض  ان يكونوا اكثر اقترابا من بعضهم
العامة التي تقسم أيضا الى  المسافة الرابعة وهي المسافة االجتماعية" هول" واخيرا يوضح الدكتور 
غير الرسمية، كحديث للبروفسور  م وتستعمل في االجتماعات) ٦-٤(غرى من صغرى وكبرى، الص

 اما المسافة الكبرى والتي تزيد عن ٠العمال  او الرئيس امام مجموعة من٠امام اجتماع الطالب 
  ٠ الخ ٠٠٠والخطابات السياسية  م فتستخدم اثناء االجتماعات الكبيرة٦

والمسافات المختلفة يتعلمها الشخص دون  ال الشخصيوفي الختام نستطيع القول ان قواعد المج
الحالي هو الذي اكتشفها ولفت نظرنا نحو اشياء  وعي ودون ان تكون مكتوبة، فقط علم النفس

  ٠يعرفها معظمنا



 
 

  "المجال الشخصي شرنقة " -
حضارتنا المعاصرة  المجال الشخصي، ان تقاليد" شرنقة" ان كل شخص منا يحمل حول نفسه 

 وحددت ٠بعضهم البعض  ت قواعدا تحدد المسافة التي يجب ان يحافظ عليها الناس بينأعط
  ٠الظروف التي تسمح بمسافة صغيرة او كبيرة بين الناس 

 من معهد االمراض النفسية في نيويورك بتقصي أسباب المنازعات" كينسل" قام الدكتور  لقد
للسجين  لسبب هو اختراق المجال الشخصي وقد اكتشف ان ا٠المفاجئة بين السجناء في السجون

االقتراب منها على   ومن المعروف ايضا ان بعض الحيوانات تنفعل بشدة عند٠من قبل سجين اخر 
الحياة في زنازين   وقد ثبت ان بعض السجناء ذوي الطبع العدواني يفضلون٠مسافة قصيرة 

اخرين يشاركونهم في مجالهم   معانفرادية بالرغم من كل ما فيها من مساوىء ، على ان يعيشوا
السجناء ذوي الطبع العدواني قد قاموا  ان كثيرا من" كينسل"  وقد اكتشف الدكتور ٠الشخصي 

وحتى تحدث مشكلة كبيرة يكفي ان يقترب احد  ٠باالعتداء على مسجون اخر فقط النه يدور حولهم
  ٠منهم 

 منهم متهمين بقضايا عنف، والباقين خمسة عشر سجينا، ثمانية وقد قام الدكتور بتجربة على
في الحظة التي يشعر " قف"منهم بأن يقف في منتصف المكان، ويقول  بقضايا اخرى، وطلب من كل

 ٠المتقدم نحوه قد اقترب منه بشكل كبير ، واتضح بعد اجراء التجربة بعدة مرات  فيها ان الشخص
"  والذي يسميه الدكتور ٠ة حولهشخص له مجاله الشخصي ، الشيء الذي يشبه الشرنق ان كل
يوقفون  المجال الواقي، وقد كان مثيرا ان يالحظ بأن السجناء ذوي الطبع العدواني كانوا "كينسل

يوقفون  الشخص المتقدم نحوهم على مسافة تعادل ضف المسافة التي كان السجناء االخرين
 ٠االخرين عاف مثيلتها عندتبلغ اربعة اض" شرنقة مجالهم الشخصي " ان هذا يعني ان ٠عندها

الواليات االمتحدة في كثير  الى النتيجة القائلة بأن تصاعد اعمال العنف في" كينسل" ووصل الدكتور 
الشرطة التي تتدخل في مثل هذه االعمال   وان٠من االحيان يكون سببه االزدحام واالكتظاظ الكافي

ذا رغبتم في التأكد من وجود المجال الشخصي ا قدسية المجال" ال توجد عندها اية فكرة عن 
تجلسون في احد المطاعم مثال مع احد اصدقائكم قوموا اوال  عندما: الشخصي فقوموا بهذه التجربة
 وبعد قليل حركوا العلبة والوالعة ٠في النصف القريب من الطاولة بوضع علبه سجائركم والوالعة

 ٠ة وستالحظون نرفزة خفيفة على جليسكمالطاولة، على بعد ثلثي المساف الى النصف االخر من
الكأس الموجود امامكم الى نفس المسافة وستالحظون ان اضطراب جليسكم قد ازداد،  قوموا بازاحة

يجلس  ان على طاولة صغيرة حيث: تبالغوا في تعذيب صديقكم؟ الن القاعدة غيرالمكتوبة تقول ال
احد الشخصين  ، ومن غير المقبول ان يعتدياثنان فانهم يتقاسمون الطاولة الى قسمين متساويين

  ٠على جزء الشخص اآلخر
النفسية عن المجال الشخصي في تعاملهم مع  ان بعض المسؤولين يسيئون استعمال معرفتهم



على مكتبه، فيخرجه عن توازنه حين يخترق  يقترب الرئيس من الموظف وينحني٠مرؤوسيهم
عامل لمراقبة عمله، فانه يجعله غير واثق من ال  وعند اقتراب المسؤول من٠مجاله الشخصي

 انهم ينحنون فوقهم، ٠اوالدهم عندما يقومون بتعنيفهم نفسه، وبنفس الطريقة يتصرف االباء مع
  ٠تفوقهم  وبهذة الطريقة يؤكدون على

نتائج خطيرة،  وفي بعض الظروف يؤدي الدخول الى ما يسمى بالمجال الشخصي الموسع الى
يعبر المشاة عن امتعاظهم  اللة هو عملية التجاوز بين سائقي السيارات ، وفي حينوالمثل االكثر د

السائق خلف عجلة القيادة ال يمكنه ذلك،  بلغة الالكالم حين عبور احد الى مجالهم الشخصي ، فان
  ٠مما يؤدي الى حوادث خطيرة

حاد   ، فان ذلك يسبب رد فعلاحد السائقين االخر، وكالفأر استقر امامه دون ادنى احترام اذا تجاوز
  ٠عند السائق االخر الذي يعتبر ان مجاله الشخصي قد حدد 

يالحظها ال شعوريا كل قارىء وهي الحكم على طبيعية الحديث بين اثنين من  ان هناك معرفة نفسية
  ففي مكتب المدير عادة يوجد كرسي بجانب الطاولة، وكذلك توجد مقاعد٠الفاصلة بينمهما المسافة

يدعو  أخرى وأمامها طاولة صغيرة ، ان طبيعته الرسمية وغير الرسمية تتضح من المكان الذي
المقعد القريب  المدير زائره للجوس فيه، فاذا جلس المدير خلف مكتبه ودعا زائره للجلوس على

 اذا نهض وجلس مع زائره من المكتب ، فان ذلك يعني ان الحديث بينهما يأخذ طابعا رسميا، واما
  على المقاعد االخرى، فان ذلك يعطي طابعا غير رسميا للحديث

عن االخالل  بتسجيل العالقات التي يعبر بها االخرون عن عدم رضاهم" زومر" لقد قام الدكتور 
ويغلقوا عيونهم، ويحنوا  بمجالهم الشخصي فقد كانوا يهزون باقدامهم، او يدقو االرض باقدامهم،

  ٠الخ٠٠رؤوسهم 
احدى المكتبات العامة، والتي كانت مكانا مناسبا الن جو  بتجارب مشابهة في" انسي كرسن" وقامت 

معظم الحاالت كان القادم الجديد يحاول الجلوس في مكان بعيد عن  المكتب يتطلب االنعزال وفي
الباحثة تقوم بالجلوس بقربه او امامه، وكانت تالحظ رد فعله وحركاته، وحتى  االخرين، وكانت

وينتقل   واذا لم تكن تنجح هذه االشارات كان الزائر يجمع اغراضه٠المعبرة عن عدم الرضى تهكلما
منها بالكالم   فقط كان واحد من بين ثمانين طالبا هدد مجالهم الشخصي ، وطلب٠الى مكان اخر 

  ٠ان تبتعد عنه 
 

  :القناع الذي يرتديه الناس -
 ٠عهم، فاننا سنكتشف ان كل فرد منا يرتدي قناعا معيناردود فعل الناس الذين نتحدث م اذا تابعنا

وعلى  االطفال هم الوحيدون الذين ال يرتدون مثل هذا القناع والذين يتصرفون على سجيتهم ،
يضعه   ان القناع الذي٠الخ٠٠وجوههم تظهر مشاعرهم الداخلية من سعادة وحزن، وغضب، وألم

اصبح من  خاصته، حتى انه" أنا": لنفاد الىالشخص على وجهه يهدف الى منع االخرين من ا
صارم فيما   ويخضع الكثير منا انفسهم لنظام٠المستغرب ان يظهر الرجل ما يحس به من مشاعر



  ٠يتعلق بالسيطرة على تعابير الوجه
مرتبطة بالسيطرة على حركة الجسم بأكمله، ان بعض الناس  ان السيطرة على تعابير الوجه

: اظهار التعبير المناسب على وجههم، يستطيعون اتخاذ وضع معين مثال م علىباالضافة الى قدراته
 ويرتبط بقناع الوجه عند ٠يفتحون صدورهم ويشدوا من عضالت بطونهم يعلون من قامتهم،

 وفي مجتمعنا من ٠الخ٠٠ ومستحضرات التجميل ٠بالمظهر الخارجي واللباس  النساء االهتمام
 بمظهر حسن، نظيف المالبس ، حليق الذقن ، مرتب الشعر ان يظهر الشخص المتعارف عليه
واليدين، وفي مكان اّخر من هذا الكتاب ذكرنا ان الناس يتصرفون بشكل مختلف  نظيف الوجه
 كذلك االمر بالنسبة لمظهرالوجه، فاالنسان يضع تعبيرا معينا ٠الذي يتقابلون معه حسب الشخص

  عنه اذا كان في جنازه، لذلك نستغرب احيانا عندماوجهه عندما يكون في حفل زفاف يختلف على
يكون   واحيانا٠نالحظ ان معلمنا القاسي يصبح مرحا كثير المزاح في أثناء الرحلة المدرسية

قناعهم بوعي  الشخص المهذب واللطيف غير محتمل عدا في بيته، وفي بعض االحيان يخلع الناس
المتأخرة، وعندما يعود  نه مثال في ساعات النهاراثبت ا" توفمان"  عالم النفس ٠او بدون وعي 

الموضوع بعناية وهم في وسائط النقل  من اعمالهم متعبين كيف يخلع بعضهم مؤقتا قناعهم الناس
  ٠المختلفة

 وهي سائق السيارة، غالبا خلف عجلة القيادة عندما ٠قناع وحالة اخرى نرى فيها اشخاصا دون
القناع عن الوجه، ويظهر ذلك مثال في ان رجال مهذبا يطلق شتائم يقع  يكون الجسم طليقا ومرتخيا

  ٠ال يفعله عاده قاسية االمر الذي
ومن المعروف ان المرضى في  ٠ان القناع يعطي امكانية كبيرة للحكم على الحالة النفسية للشخص 
سها امام المريضات مثال تغير مالب المصحات النفسية يهملون قناعخم ومظهرهم الخارجي ، احدى

والسيطرة على تعابير الوجه يدل على تحسن الحالة  الناس ولذلك فان االهتمام بالمظهر الخارجي
  ٠يصبح من الصعب وضع مثل هذا القناع   ومع تقدم العمر٠النفسية للمريض

معين ، الن ذلك يحميه من اهانات المحيطين به ،  وفي سن الشباب يعتاد الشخص على وضع قناع
 واحيانا ٠يرحمنا القناع من االستمتاع ببعض المسرات ن نعرف انه في بعض الحاالتلكن يجب ا

لدرجة ان بعض الناس ال يستطيعون خلعه، ويحدث ان في بعض  تكون ضرورة وجود القناع ملحة،
 ونرى البعض يخشى ٠العاطفي حيث يجب خلع القناع لتكون المتعة كاملة الحاالت المهينة كاالتصال

  ٠في هذه الحالة اع حتىمن خلع القن
ان نجيد الحديث ونعطي   اذا اردنا٠لننظر االن الى قضية القناع من جهة موضوع هذا الكتاب

  ٠والسيطرة عليها  فعلينا ان نجيد ضبط النفس٠انطباعا جيدا للمحيطين بنا
ان الشخص هو ان على االنسان  لكنني لم اجد في الكتب شيئا يتعلق بموضوع ظبط النفس ، ورأي

السلبية، فعليه ان يسمح لنفسه باالستسالم  يتعلم السيطرة على نصف مشاعره، أي جميع المشاعر
 ويجب التمرن ليس على اخفاء ٠الخ٠٠التذمر الدائم الى مشاعر الحقد ، الحسد، المزاج السيء،

 وعلى العكس من ذلك فان ضبطه ٠ظهورها داخله في نفسه هذه المشاعر فقط، وانما على عدم



  الخ٠٠بالمشاعر االيجابية ، السرور ، االستلطاف ، المحبة فسه ال يعني ان ال يتأثرلن
االنسان ان يتعلم السيطرة على مشاعره الداخلية، وان يضع قناعا لنصف  انه ليس من السهل على

 يجب ان يكون احد االهداف" السيطرة الذاتيه النصفيه"لكنني اعتقد انه امتالك فن  مشاعره فقط
مع اآلخرين   ان هذا ال يعني ان على االنسان خالل حياته اليوميه واثناء تعامله٠يسيه لالنسانالرئ

ان ال يستسلم   وكذلك٠ وان ال يظهر مشاعر الغضب واالمتعاض٠ان يكون قادرا على ضبط نفسه
ذلك فان عليه ان   وعلى العكس من٠الخ٠٠الى المشاعر السلبية مثل المزاج السيء والشكوى

وستوضح اهيمة هذا  مشاعر الفرح والسرور واالغتباط بقدر ما تسمح به الظروف طبعا،يظهر 
يجب دائما ان نحاول تجنب  ٠الفن داخل العائلة والتي هي احدى اهم الخاليا في المجتمع البشري

االيجابية كالحب ، السرور ، التفاهم   كما يجب ان نهتم بالمشاعر٠الجدال ، االنتقاد ، والمشاحنات
  ٠لمتبادل والسعادة العائليةا

  العيون االتصال عبر -
يتحدثون عن االتصال  أثناء الحديث يتبادل المستمع والمتحدث النظرات، ان اختصاصي علم النفس ،

 فانهم ٠خالل الحديث بين شخصين عبر العيون واهتموا بهذا الموضوع كثيرا، وقد اكتشف مثال انه
 بينما ينظر ٠ثوان) ٧-١(تستمر   الوقت، والنظرةمن% ٤٠-٣٠يتبادلون النظرات حوال 

والمستمع الى جهة اخرى، لوحظ ان  االشخاص الصم الى الفم، وفي باقي الوقت ينظر المتحدث
السبب الرئيسي الن ينظر الشخص الى   ان٠الشخص ينظر عندما يستمع اكثر منه عندما يتحدث 

مه او وافقه على ما يقول ، واذا اطال الحديث فه جلسيه هو معرفة رد فعله تجاه كلماته، فيما اذا
استمراره في الحديث، ويرد عليه االخر باءيمائة من رأسه  فان في نظراته يظهر سؤاال عن امكانية

ما يكون موضوع الحديث معقدا، بقدر ما تقل نظرات المتحدث الى  عالمة على الموافقة، وبقدر
  ٠ذهنه مستمعه كي ال يتشتت

كيف يتصرف المتحدث  بالتعاون مع علماء آخرين تجارب لمعرفة" أرجايل " النفس لقد أجرى عالم 
وضع على عيني المستمع  عندما ال يستطيع متابعة رد فعل الشخص اآلخر، وفي احدى التجارب

فقط، وفي تجربة ثالثة  نظارات معتمة، وفي تجارب اخرى غطي وجهه بقناع بحيث تظهر عيناه
الحاالت كان المتحدث غير  نظرات معتمة على العينين، وفي جميعغطي الوجه، وكذلك وضعت 

لكي أتضح ان رؤية الوجه كامال أهم  ٠وائق بشكل كبير النه لم يكن قادرا على معرفة رد فعل اآلخر
  ٠بكثير من رؤية العينين فقط

 الحديث اشارة يعرف معناها الحقيقي من الوجه، او حسب الحالة ، مثال في نهاية ان النظر يعتبر
  واذا قام المتحدث٠سأنهي كالمي، وتفضل بالحديث: المتحدث الى االخر وكأنه يقول له  ينظر

ان الذي ال  بالنظر طويال الى مستمعه ، فانه بهذا يريد أن يقول الحقيقة، الن تجارب االجيال تقول
ق على بعض الناس من ينطب يقول الحقيقة يتجنب النظر الى اآلخرين أثناء حديثه، لكن هذا الكالم ال

 واذا أراد أحد ٠مباشرة يقولون االفتراءات الذين ينظرون الى اآلخرين في أعينهم" الميكافيلي" القول
الناس ، فانه يحاول اوال ان يصطاد نظراته، واذا التقت  ان يقول شيئا آلخر في مجموعة كبيرة من



وبعض الناس كالعاملين في المطاعم تسأله الموافقة على الحديث ،  نظراتهما فانه يعطية اشارة
  ٠بطريقة ال تتيح الحد اصطياد نظراتهم، النهم يعرفون انه سيطلب منهم خدمة ما يستطيعون النظر

نظر احدهم  في العالقة بين الرجل والمرأة فان النظر له ارتباط باالعجاب المتبادل بينهما، واذا أما
بعض الحاالت   وفي٠صية المتحدث ال بما يقولهالى اآلخر مطوال فان هذا يعني انه يهتم بشخ

 وهذا الشيء ٠مثال المعينة ال يرغب بالنظر الى المتحدث ، عندما يتحدث عن اشياء شخصية بحته
انه " فرويد" شخصي، ويعرف عن  يعمل به في االبحاث االجتماعية عندما يتم طرح اسئلة ذات طابع

فانه كان يجلس خلف رأس " فرويد" واما   السرير،اثناء ابحاثه النفسية كان المريض يضطجع على
 ٠المريض 
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  الفصل الرابع عشر

 
  كيف نقنع االخرين

 
  الفرق بين االنطباع، الرأي ، االقتناع -

 علم النفس الحديث يشير الى أن معظم الناس يعتقدون ان عملية اقناع اآلخرين هي عملية ان
  ٠آلخرين يغيرون وجهة نظرهمسهلة، ان هذا االعتقاد ومفرط التفاؤل، وأصعب من أن نجعل ا

النتائج التي توصل اليها   وبين٠لكن لماذا هناك فرق بين تقييم العزل الذي يرى نتائج عمليه االقناع
القول بأن بعض المختصين قد وضع  علماء النفس؟ قبل أن نحاول االجابة على هذا السؤال يجب

  ٠فروقا بين االنطباع، الرأي، االقناع
  االنطباع :اوال

ورؤية بعض الغيوم سنحكم  ان االنطباع مؤقت ، ولكن تغييره بسهولة، مثال عند النظر الى السماء
الراديوا، بأن الجو سيكون صحوا  بأن السماء ستمطر، لكن عندما تستمع الى حالة الطقس من

  ٠ومستقرا فاننا نغير انطباعنا فورا
  الرأي: ثانيا

واالشخاص   قسم واسع من الناس، او المجتمع كله،له طابع دائم، ويعبر عن رأي مجموعة او
  ٠الذين يصلون الى آرائهم بأنفسهم يكونون اشد تشبثا بها

جذور اعمق من االنطباعات ، ولذلك فليس من السهل ان تتغير، عدا عن انها تكون  ان اآلراء لها
  في الزواجمع بعضها البعض، وتشكل مركبا محددا من االراء ، فاالنسان له آراء مترابطة

الفرنسيين ،  ، القضايا السياسية والعنصرية ، االلمان،) الجديد( الجيل القديم ) الرجال( النساء0
  ٠ككل  وكذلك عن قضايا اخرى عديدة بما فيها آراءه عن الحياة٠وشعوبا اخرى 

عتمد أيضا التغير، ان هذا ي وبما ان االنسان الدائم التزود بالمعرفة، فان آراءه ليست بممتنعه عن
تصوروا أن شخصا ما له رأي محدد في  على اذا ما كانت اآلراء حول أمور ثانوية او أمور اساسية

الكتب واالفالم، بعد ذلك ذهب الى فرنسا، وقضى  الفرنسيين كشعب ، وقد كون هذا الرأي عن طريق
ه عنهم، ونتيجة الفرنسيين ال يطابقون الرأي الذي كان يحمل وقتا ال بأس به هناك ، واكتشف ان

عنهم ، فانه يغير رأيه فيهم، وهذا التغير يتم بشكل سهل النه يتعلق بأمر  لهذه المعلومات الجديدة
  ٠ثانوي

قد اكتشف أن  لكن نتصور ايضا ان رجال ما يحب زوجته، ويعتبر الزواج شيئا رئيسيا في الحياة ،
تحب أباها لكنها  ٠رين من عمرهافتاه في العش: زوجته تخونه وتريد تركه، او لنرى مثال آخر

   ان٠تكتشف انه يريد ترك البيت، والذهاب مع امراة اخــرى
 ٠الخ٠٠الحوادث تؤدي الى تغير في االراء حول مواضيع رئيسيه مثل العائلة، االبوه،  هذه

فوق  ويصاحب التغير ازمات كبيرة، ان هذا الرجل الذي أحب وأخلص الى زوجته، ووضع العائلة



عليه   وسيكون من الصعب٠في النساء، والزواج) تماما(  ، فجأة يغير رأيه بالكاملكل شيء
  ٠الرجوع الى الرأي االول في المستقبل 

 مثال طبع التسلط، ٠بعض القناعات النابعة من خصال الطبع وغالبا ما يكون من غير الممكن تغير
 انه من ٠طيعه طاعة عمياءالطبع، ويعتقد ان على زوجته ان ت ولتخيل رجال يحمل مثل هذا

، االدمان ) اغواء الناس( القسق : ان هناك خصاال دائمة في الطبع مثل  ٠المستحيل تغير هذا الطبع
يعتقدن  المشروبات الكحولية، الغدر ،وبالرغم من هذا فان هناك الكثير من النساء الالتي على تعاطي

 -ماعدا القليل  - الء الرجال ، وجميعهنان بامكانهم معالجة هذه الطباع اذا تزوجت من مثل هؤ
بان خصال الطبع ال  ضحية مثل هذا النوع من الرجال، ويكتشفن ما اكتشفه علم النفس منذ زمن

شعب آلخر، ومن قبيله  ان االبحاث قد أثبتت ان اآلراء وفي مواضيع رئيسية تختلف من٠تتغير
في غينيا الجديه تحرم  "آرمش "  قبيلة٠الخرى، بل وتكون متناقضة تماما في بعض االحيان

والتي تعشيس قريبة من القبيلة " ماتدغومور " العدوان والتأنق، االستعالء، الغضب ، بينما قبيلة
فالمثل االعلى للرجال والمرأة من هذه القبيلة هو العنف  االولى فان لها اراءا مناقضة تماما،

يعلب فيها الجنسين ادوارا معكوسة ، فالرجال التي " تشامبولي" قبيلة  وتعيش هناك ايضا٠والعدوان
بينما النساء هن الالتي يحكمن، ويلقين األوامر، ويجب ان نأخذ في الحسبان  ٠وديعون عاطفيون

آراء  من اآلراء التي نعتبرها صحيحة تماما، وال يمكن تغييرها وتعتبر جزءا ال يتجزأ من ان كثيرا
  ية فيالمجتمع الذي نعيش فيه ال تجد آذنا صاغ

 الطموح الى التفوق على االخرين ، ضرورة االسراع الى ٠االحادي مجتمعات أخرى، مثال الزواج
 نجد العكس فيوجد في هذا العالم الماليين ٠الخ٠٠الحاجات المتزايدة للناس  تطور االقتصاد لتلبية

رغوب فيه الذين يعتبرون تعدد الزوجات، امر طبيعي ، وان الهدوء والتأمل شيء م من الناس
السائدة  في كل مجتمع تعمل الثقافة٠من احتياجات الفرد المعيشية هو طموح للرجل العاقل  والحد

او هذه الطبقة، او  على تشكيل االطفال كقطعة من الطين بما يتناسب مع مفاهيم وآراء هذا المجتمع
التأثر باراء العائلة باالضافة الى   كما انه توجد في نواة الشخصية اشياء موروثة٠هذه المجموعة

٠  
القارىء انه ليس من السهل عليه اقناع شخص آخر، كما  لقد بدأنا هذا الفصل بمقدمة طويلة ليرى

الكثير يعتمد على الغير الذي نريد احداثه ، هل هو في االنطباع ام   كما ان٠يعتقد الكثير من الناس 
ن اقنع المجموعة من الناس بأنه من ثانوي او في جوهر الشخصية؟ من السهل ا في رأي ذي طابع

 التي تمنع االسنان من التسوس، بينما) فلور(استعمال معجون اسنان مضافا اليه مادة ال االفضل
شرب  سيكون من الصعب على ان اقنع شخصا عدوانيا باالقالع عن العنف او شخصا مدمنا باالقالع

  ٠الكحول 
وبقدر ما يكون الرأي ناتجا  مهما بالنسبة للشخص،وأخيرا نشير الى انه بقدر ما يكون الموضوع 

  ٠الرأي  عن طبع موروث في هذا الشخص بقدر ما يكون من الصعب تغير
الواقع، من الصعب تغيير  باالضافة الى النتائج التي قدمها لنا علم النفس، فاننا سنضيف مثاال من



المصنع أن يؤيد الرأي القائل بأنه   هل يمكن االنتظار من أصحاب٠الرأي الذي يحمل فائدة لالنسان 
وسيحاول البحث عن شتى البراهين الثبات ان وسائل  ٠يجب تأميم جميع وسائل االنتاج؟ بالطبع ال

  ٠االنتاج يجب ان تكون ملكية خاصة 
من قبل  تصوروا انكم واحد من المسؤولين عن انتاج القطارات البخارية، حتى لو اصبح معروفا

 فانه من ٠االنتاج   ويجب عدم االستمرار في هذا٠لقطارات البخارية ال مستقبل لهالجميع ان انتاج ا
القطارات البخاريه، هل  الطبيعي ان تبحثوا عن حجج وبراهين تدعم ضرورة االستمرار في انتاج

هذه القطارات التي عملتم في مجالها  تعتقدون ان احدا يمكنه اقناعكم بفائدة التوقف عن انتاج مثل
 مما ادى ٠وتجربتكم كانت موجهة نحو هذا المجال  حياتكم، وكل معلوماتكم ومعرفتكم المهنيةطلية 

 واذا توقف االنتاج ٠من االصدقاء والمعارف في هذا المجال الى تبؤكم مركزا قياديا، ولكم الكثير
ن مكان جديد، وتخصص جديد وربما يكون عليكم االنتقال من المكا فان هذا يعني ان تبحثوا عن

 ان اقوى البراهين المنطقية ٠ كل هذا وانت في الخمسين من عمرك٠اآلن الذي عشتم فيه لغاية
لنعد اآلن الى ٠قادرة على تغيير رأيك بأن يستمر انتاج القطارات البخارية والحجج لن تكون

  كيف نستطيع اقناع اآلخرين؟ ولنطلع على استنتاجات علم النفس وعلى-الرئيسي وهو  الموضوع
  ٠تجربة العملية في هذا المجال ايضاال

  ٠في االراء ما هي العوامل التي يعتمد عليها التغيير
، االهتمام بشكل كبير  في الربع االخير من هذا القرن بدأ المختصون في علم النفس االجتماعي

 والبراهين االراء، واثبتوا ان تأثير الحجج  والمتغير الثابت من٠بالمواضيع المتعلقة بعملية االقناع
  -: على عملية االقناع تعتمد على ثالثة عوامل

  ٠ الشخص الذي يحاول االقناع -طبيعة مصدر المعلومات  -1
  ٠ قابليتها لالقناع -المعلومات  طبيعة -2

  ٠التي يريد الشخص اقناعها  ترتبيه واراء المجموعة-طبيعة المجموعة  -3
  : باالضافة الى ذلك استطيع اضافة

  ٠الرأي الذي يراد تغييره يعة واهميةطب -4
  ٠طبيعة المستمع  -5

 
  شخصية المقنـــــــع -

الشخص  يشار الى مصداقية المصدر في علم النفس ، ما هو الموقف الذي يتخذه المستمعون من
  -: الذي يريد اقناعهم؟ هناك ثالثة مواقف ممكنة وهي

  الثقة -1
  الشك -2

  عدم الثقة -3
االعتماد يكون على نوع االنطباع الذي   المقنع معروفا شخصيا، وانما سمعوا عنه فانواذا لم يكن



ما يكون مرة جيدا ومرة حذرا حسب الوصف   ان الموقف من شخصية٠تركه في اعين المستمعين
  :المستمعين اية فكرة عند المتحدث فان نجاحه يعتمد على  اما اذا لم يكن عند٠الذي سمعناه عنها

  ٠ وسلوكهمظهره -1
  طريقة االتصال -2

 ٠كان يلقي بحديثه وحججه بثقة  ان الكثير يعتمد على اذا ما كان المتحدث واثقا من نفسه، واذا ما
  ٠انه بهذا التصرف الواثق يجعل المستمعين يصدقونه

والحجج العقلية،  في اغلب االحيان نسمع للشخص باقناعنا والتأثير علينا، وذلك ليس فقط بالمنطق
فاذا كانت اراء " بين االراء المسافة" ان موقف المستمع من المتحدث يعتمد كثيرا على ما يسمى ب

المتحدث بتغيير افكار المستمع قليل جدا،  المتحدث قريبة من اراء المستمع، فان االمل في ان ينجح
  ٠فور بدئه الكالم  وفي هذه الحالة يقوم المستمع بشطب المتحدث

 
الذي يرغب باقناع حشد من   يمكنه التأثير ذلك االقتصادي الرأسماليدعونا نتصور كيف

والعكس ، اقتصادي ، اشتراكي يرغب  االقتصاديين االشتراكيين بعدم صالحية النظام االشتراكي
  ٠صالحية الرأسمالية باقناع مجموعة من اقطاب الصناعة االميريكيين بعدم

عدواني اذا بدأ حديثه بطريقة  ى موقف حذر وحتىان المتحدث الحيادي يمكنه جر المستمعين ال
 لنتصور احد المثاليين قال هذا الكالم ٠الموضوع واالن دعونا نغير رأيكم في هذا: غير لبقة قائال

  ٠امام مجموعة من الماديين 
 باجراء تجارب توضح" هوقالند٠ك"و" كلمان٠ه" قام ) ١٩٥٣(الف وستعمائة وثالث وخمسين سنه

  استمعوا الى محاضرة مسجلة٠ عدة مجموعات من الطالب٠ل الحجج حسب مصدرهاالفرق في تقب
سمعت  على شريط تسجيل تتحدث عن انه يجب التعامل بشكل معتدل مع العناصر االجرامية الشابة،

 المجموعات نفس المحاضرة ، لكن كل مجموعة اعطيت معلومات مختلفة عن صاحب هذه
  ٠المحاضرة

بقضايا الشباب المنحرف،  لها ان المحاضر هو قاضي رفيع المستوى مختصالمجموعة االولى قيل 
ان المتحدث : للمجموعة الثالثة وقيل لمجموعة اخرى ان المحاضر هو موظف في االذاعة، وقيل

للمحاضرة، وعن رأيهم في الموقف   وبعد هذا سئل الطالب عن تقييمهم٠هو شاب تحت التحقيق 
  ٠المعتدل من المجرمين الشباب

اعتقدت ان المحاضرة القاها قاضي كبير ومشهور، قيمت عاليا،النتائج التي توصل  المجموعة التي
  ٠المحاضر  اليها

اللينة للمجرمين، فقد كان  اما المجموعة التي اعتقدت ان الكالم كان لشاب مجرم تهمة المعاملة
 شخصا محايدا فكان المحاضر واما المجموعة التي اعتقدت ان٠موقفهم سلبيا من المحاضرة 

أتاحت بحججها الفرصة للطالب بأن  موقف افرادها ايضا محايد،وبالرغم من ان هذه المحاضرة قد
الشباب، فانها اعطت االنطباع االقوى للذين  يروا من وجهة نظر جديدة، مويضوع معاقبة المجرمين



ا ان المحاضر مجرم انطباعا ضعيفا عند الذين اعتقدو  واعطت٠اعتقدوا ان المحاضر شخص مهم 
  ٠شاب 

الذي يقوم باالقناع ، هل يؤثر هذا الشخص تأثيرا ايجابيا " من" اهمية  من هذه االمثله نستخلص
بمظهره، وسلوكه؟ هل يستطيع اقامة اتصال من المستمعين، هل هو قريب منهم  على المستمعين

جر بالموضوع الذي يريد هم مقتنعون من خالل ما عرفوه او سمعوه عنه من انه مت بأرائه؟ هل
  ٠عنه وله اراء عامه الحديث

  الى اقناع المستمع طبيعة الحديث الهادف
باقناع شخص ما ، افا، هذا يعتمد بشكل كبير على اسلوب وطريقة عرض حديثكم،  اذا رغبتم

 االهمية بمكان التطرق الى الحوافز التي تؤثر على المستمعين، واختيار الحجج ويعتبر من
آراء  بة، واعدادها بشكل جيد، ومراعاة وجهات النظر االخرى التي تساعد على تغييرالمناس

  ٠المتستمعين
قد فكروا " كوينتيليان" الروماني  والخطيب" ارسطو" ان الحكماء القدامى مثل الفيلسوف اليوناني 

لمنطق وحكمه على االخرين يعتمد على ا مثل ما قال علماء النفس المعاصرين بأن سلوك الشخص
  : الناس يعتمد على سبعة عوامل ان سلوك" ارسطو" بدرجة اقل مما يتصور ، قال 

  العقل -٥ العادة -٤ الحاجة -٣ الطبيعية -٢الصدفة  -1
  ٠ الهوى -٧االنفعال  -6

 
  ٠كان واحدا فقط يتعلق بالعقل " ارسطو" ذكرها  الحظوا ان من بين العوامل المسبقة التي

الذي كان يعلم الرومان الشباب فن الخطابه الذي كان اهم شيء  "كوينتيليان" وهناك رأي مشابه ل
 تستطيع -وهذا حقا-ان البراهين " "كوينتيليان" يقول ٠المحاكم الرومانية في الدعاوي القضائية في

 القاضي ينظر الى قضيتنا بشكل افضل من نظرته الى قضية خصمنا، لكن مخاطبة مشاعر ان تجعل
  ومن٠ بشكل اكبر ،انها تجعله يرغب بأن تكون قضيتنا افضل من قضية خصمناالقاضي توثر

  ٠"يرغب بشيء فانه سيؤمن به
في اغلب االحيان يكون نداء " دنلوب٠ك" الباحث ان هذه اآلراء تطابق ما توصل اليه عالم النفس

ية في تقبلهم وقليل من الناس يهتمون بالبراهين المنطق ٠العقل ليس على ذلك القدر من االهمية
 لكن وكما هو معروف فأن األفعال ٠العاملين في المجال العلمي  وأغلبهم من٠لالراء الجديدة

 ان ٠ليست هي الدافع الوحيد لتقبل مثل هؤالء الناس اراءهم الجديده  المنطقية والطرق العلمية
 ٠مجالهم العلمي بشكل اكبر للـتأثير بعوامل غير منطقية ، وليست لها عالقة ب العلماء معرضون

 تعاملهم مع القضايا السياسية والدينية،فان الشخص المشتغل بالعلوم الطبيعية يكون وفي حالة
  ٠متأثرا بعوامل غير منطقية بشكل مماثل للشخص العادي 

معرفة في أي الحاالت تراعون العوامل العقلية المحضة، وفي أي الحاالت  راقبوا انفسكم وحاولوا
  ٠خرىا تراعون دوافع



بطريقة ما نوعيتها  لماذا تشترون نوعا معينا من الصابون، او معجون االسنان؟ هل اختبرتم
الصيدليه قد عرضها عليكم ، او النكم  الجيدة؟ االصح هو انكم اشتريتم مثل هذه االشياء ، الن بائع

 ذلك تصبح  وبعد٠)المحتمل ان ذلك بسب الدعاية )تعتقدون ان اسم هذه المواد معروف لديكم من
أثناء العطلة؟ هل تأكدتم " س"لماذا قررتم الذهاب الى المكان ٠هذه العملية عندكم عبارة عن عادة

 او ان قراركم ٠، ومن ان السكن جيد ورخيص ، اكثر من أي مكان آخر من ان المكان هناك جميل
قمصان لها نفس انت ايها القارىء اشتريت قميصا ابيضا، مع ان عندك ثالثة  كان خاضعا للصدفة؟

  هل انطلقت في شرائك من دوافع عقلية٠وتحتاج اآلن الى النقود من أجل أمور أكثر أهمية ٠اللون
  ٠ام انك تصرفت بقوة االندفاع اللحظي ؟

فعليك أن تأخذ بعين االعتبار العوامل التي تحدد السلوك  اذا اردت أن تعرف كيف تنقع اآلخرين ،
يتحدثون ال يعيرون المستمع،وال اهتماماته، وارائه، وطريقة  البشري، ان معظم الناس عندما

يختارون براهينهم حسبما تؤثر على انفسهم، وال يريدون ان يقفوا على  تفكيره ادنى اهتمام، انهم
 وال يستطيعون التخلص ٠وان يعرفوا الحوافز التي تقوده في افعاله وتشكيل ارائه رأي اآلخرين ،

لوجدوا   انهم لو تمكنوا من فعل ذلك٠ والنظر اليها من الجهة االخرى٠رنظرتهم الخاصة لالمو من
عند االخرين ، ان  الحجج الصحيحة القادرة على اقناع االخرين، ولبدأوا العزف على الوتر الحساس

واالفكار المسبقة، ووعي  الحديث يجب ان يكون معدا بشكل يتطابق مع طريقة تفكير ، واهداف ،
  ٠الشخص االخر

وقت واحد، فانه من الصعب اعداد خطاب يؤثر بنفس  ذا اردنا اقناع مجموعة من االشخاص فيوا
علماء النفس يؤكدون انه لكي يكون الحديث او الخطاب   ان٠المستوى على جميع الحاضرين 
الغرائز والرغبات االنسانية االساسية ، وان أحد أهم الغرائز  مقنعا فانه يجب ان يتطابق مع

الدفاع عن النفس التي تضم الرغبة في المحافظة على الصحة، ايجاد السكن  هو غريزةاالساسية 
  ٠الخ٠٠والتأمين المالي للعائلة المناسب ،

عالي ) ذو مكانه( االنساني في ان يكون مقدرا  وهناك حافز اخر يمكن مخاطبته وهو الطموح
اد هذا الفريق اعتذر عن تقديم بحثه باعداد كتاب ما، احد افر الشأن، مثال يقوم فريق من المختصين

 لكنه وافق عندما اخبره الناشر بأن ٠يستطيع احد باقناعه بالعدول عن رأيه لعدم وجود الوقت ، ولم
 االساتذة المشهورين قد شارك في هذا الكتاب، مما سيرفع من مكانته عندما تطبع اعمالهم أحد

  ٠معا
 وعادة ما ٠الحالي آلخر يحبون المحافظة على الوضعان بعض الناس يحبون التغيير بينما البعض ا

فقد تحدث استثناءات بين   ومع هذا٠يرغب الشباب بالتغيير بينما كبار السن يخالفونهم الرأي
 أم ٠كان المستمع يرغب في التغيير   ان حديثنا سيكون مقنعا اذا ما عرفنا مسبقا اذا ما٠الطرفين 

ستكون حجتنا مقنعة اذا كانت تخدم مصلحة  وفي حالة اخرى ٠يريد المحافظة على الوضع الحالي 
وكذلك على الذين يخجلون من االعتراف بأن مصلحة   انها ستؤثر على من يحبون غيرهم٠الجميع

يفضلون اعطاء انطباع على انهم ينطلقون من دوافع  الجيمع ال تهمهم، وبدال من ذلك فانهم



  ٠غيريه
 ومعتقداتهم، ونقائصهم، ٠ن فيجب ان نتعامل معهم كما هم برغباتهمعلى االخري اذا كنا نريد التأثير

  ٠افعالهم ال تكمن وراءها عوامل عقلية بشكل كبير وبأن
كبير على طريقة اخراجه، فاذا تكلم احدهم بصوت جاف وعلى وتيرة  ان تأثير حديثنا يعتمد بشكل

 فانه ٠ث ملتهب الحماس لقضية ماعليه ان يقنع احدا، اما اذا كان المتحد واحدة فانه من الصعب
  وال يمكن ان تنتظر من المستمع ان٠االهتمام في المستمعين ، وسيمتعهم بعضا من حماسه سيوقظ

تبكيني، فيجب ان  اذا اردت ان"  وقديما قال ٠يكون مهتما اكثر منك بالقضية التي تتحدث انت عنها
  ٠تبكي انت اوال

 
  طبيعة المستمع -

 ان الحديث الهادف الى اقناع ٠الحديث يجب ان يتناسب مع عقلية المستمع انلقد ذكرنا سابقا 
 كما ٠ ال يمكن أن يستخدم في اجتماع يضم كبار السن٠تنظيف اسنانهم كل يوم  االطفال بضرورة

واذا  البراهين التي تستطيع التاثير على االطفال ستكون مختلفة عن تلك الموجهة نحو الكبار، ان
  ٠فان طريقة عرضها ستكون مختلفةكانت متشابهة 

البراهين، ان القليل من الخطباء يتقيدون بهذا المبدأ وعندما يريدون  ال يمكن اقناع الناس بمختلف
معين تراهم يتحدثون بنفس الطريقة سواء اكان المستمعون من الطالب او  التحدث عن موضوع

  في العاصمة او في قرية نائية، انه لمن وسواء اكانوا يتحدثون٠ او الشباب٠السن العمال او كبار
  ٠الضروري ان نميز بين مختلف المستمعين ، ونكيف حديثنا بما يتفق مع عقليتهم

المناقضة   وكذلك اراءه٠اعداد البراهين والحجج يجب ان نأخذ ثقافة المستمع بعين االعتبار  عند
المستمعين بقدر ما  يا مستوى وبقدر ما يكون عال٠وموقفه المبدائي من الموضوع قيد البحث 

 اذا لم نذكر ٠تفادي حجج الخصم   ويجب ان نفكر فيما اذا كان من الخطأ٠يكونوا منتقدين للحديث 
  ٠من قبل الطرف اآلخر شيئا عنها فان ذلك سيضعف من موقفنا حتى قبل ان تذكر

الطرف االخر وهو خطاب قد انضموا الى  ان المثل التقليدي في التأثير على المستمعين الذين كانوا
يستخدم االسلوب غير المباشر للتأثير على رأي   واحيانا٠انطونيو عند جثة القيصر الذي سبق ذكره

الفنيين جمع المعلومات عن العمال كانت تهدف في   فعندما طلبت ادارة المصنع من٠اآلخرين 
  ٠الشخصية للعمال الحقيقة الى ان يهتم الفنيون باالمور

 
  فرد والمجموعةآراء ال -

 فمن المهم ان نعرف كيف تتغير اراء بقية افراد ٠طريق االقناع اذا أردنا تغيير آراء الفرد عن
 تجارب ممتعة كان ١٩٥٦سنه " اودرف" و" تيلي" اجرى ٠اليها ذلك الفرد  التي ينتمي٠المجموعة

 سبعة اماكن، عرض لمحاضرة عن النظم التعليمية ، وكان يتخللها التصفيق في هناك شريط تسجيل
على مجموعات مختلفة من الطالب، قيل الحدى المجموعات ان هذا الشريط قد تم  هذا الشريط



 وقد لوحظ ٠جامعتهم وقبل لبقية المجموعات ان الشريط قد تم تسجيله في امكنة اخرى تسجيله في
  بالمحاضرةالمحاضرة اثرت بشكل كبير على المجموعة التي اعتقدت ان زمالئها قد اعجبوا ان

  ٠بدليل التصفيق الحاد
اذا راؤا ان اعضاء اخرين من  من هذا نستنتج ان التغيير في اراء المستمعين يصبح سهال

  ٠االراء الجديدة مجموعتهم او اشخاصا ذوي تفكير مشابه، قد وافقوا على
ما عن اراء مختلفة تما ويحصل العكس احيانا حيث انه اذا ظهر احد االشخاص في مجموعة ذات

بالتأثير المرتد، حيث انه في وسط  آرائه ،فانه مسبقا سيرفض كل ما يسمعه، ان هذه الحالة تدعى
 ان علماء النفس يؤكدون ٠لالقناع حافزا للمقارنه ذو آراء مناقضة آلراء المستمع يصبح كل برهان

ينما يرفض كل ما االنسان يوافق على ما يقوله اصدقاؤه ، ب على صحة الخبرة العملية القائلة بأن
  ٠يقوله خصومه او اعداؤه

اقناع افراد  ان من المهم جدا في تغيير اراء المستمع ان تكون البراهين المستخدمة قد استطاعت
ارتباط الفرد بباقي افراد   منذ الحرب العالمية الثانية اكتشف علماء النفس٠آخرين من مجموعته

اقناع االمهات باعطاء ابنائهن عصير  ي امريكا حاولوامجموعته في تغييره آلرائه، أثناء الحرب وف
النتائج كانت ضعيفة، وقليل من النساء كن مقتنعات  البرتقال، وقد القيت المحاضرات الكثيرة، اال ان

االقناع، فقد شكلت عدة مجموعات من االمهات، وبحث الموضوع  بذلك، بعد ذلك تم تغيير شكل
 الالزمة، وقد ثبت ان هذه الطريقة ناجحة ، وقد اقتنعت معظم المعلومات بوجود طبيب قام باعطاء

الن النتائج كانت بمشاركتهن ولم تعطى لهن من شخص اخر، ومنذ ذلك الحين   لماذ؟٠النساء
  ٠على اعطاء ابنائهن عصير البرتقال دوامت االمهات

سن المستمعون فيها محاضرة قصيرة ، تقوم بمناقشة ، يح وتستخدم هذه الطريقة في التعليم ، فبعد
المالحظات واستخالص النتائج، وقد ادخلت هذه الطريقة الى علم  من معلوماتهم ويقوموا بابداء

  ٠انها انجح طريقة للوصول الى تغيير االراء النفس الصناعي وثبت
كان يخطط الى اعادة تنظيم العمل ، وقد اخبر الفنيين باالمر  مثال في عدد من اقسام احد المصانع

 وكانت النتائج ضعيفة، الن الفنيين رفضوا احتجاجات ٠في مجموعاتهم طلب منهم اخبار العمالو
 وبذلك توصلوا الى نائج معاكسة النهم اثاروا العمال ضد اعادة ٠حول الموضوع ومالحظات العمال

 قت اقترح اختصاصيوا علم النفس طريقة أخرى ، وقد درب الفنيين لفترة من الو٠المقترح  التنظيم
بسبب  على مناقشة الموضوع جماعيا، واعلموا ان رفض احتجاجات العمال ومالحظاتهم الناقدة

مشتركة،   كمشكلة٠ وبعد تدربهم اصبح الفنيون قادرين على طرح الموضوع٠رفضهم للموضوع
جميع االقسام مع  واستمعوا الى اقتراحات وانتقدات المجموعات المختلفة، وقد نوقش الموضوع في

  الالزمة حول استفساراتهم العمال، وحصلوا على جميع المعلومات الضرورية ، والتوصياتجميع 
الموضوع عبارة عن امر من الجمعيات  ومالحظاتهم، وبهذه الطريقة فقد العمال االنطباع بأن

  ٠اعادة التنظيم المقترح  وانهم بمالحظاتهم المختلفة قد ساهموا في٠العليا
 



  تغيير االراء -
 وكلما كان ٠سهال في بعض االحيان جعل االخرين يغيرون من ارائهم بق وذكرنا انه لن يكونلقد س

كلما كان من الصعب اقناعة بتغيير ارائه الضاربة الجذور في نفسه،  الشخص كبيرا في السن،
"  يقول ٠فان من الصعب على الكبار في السن تقبل اراء لدحض ارائهم السابقة وباستثناءات قليلة

" ان عددا قليال من الفيزيائيين المشهورين في منتصف القرن الماضي قد فهموا افكار "ويسن٠ف 
الجيل  بينما لم يكن من الصعب على" التي استطاع بها تعديل الميكانيكا النيوتنيه" ماكسويل ٠هـ

كان " ماكسويل " لكن عندما قامت الميكانيكا الكمية بتعديل اعمال" ماكسويل" الشاب فهم معادالت 
بالرغم من ان االنسان له اراء  ٠من الصعب على هذا الجيل الذي اصبح كبيرا فهم االفكار الجديدة

التغيير يتم عند الحصول على معلومات جديدة  متوازنه، فان هذا ال يعني انه ال يغيرها تدريجا ، ان
ر رأي واحد وانما  وعادة ال يتغي٠آراءه على أساسها ال تتوافق مع االراء القديمة، التي شكل

مع بعضها البعض ، الن االفراد عادة يملكون نفس االراء عن  مجموعة كاملة من االراء المترابطة
البعض، كما ان نظام االراء عند االنسان يوجد في توازن محدد، واذا  االشياء المترابطة ببعضها

 وربما يسبب أزمة نفسية، أي خلل، فان ذلك يسبب احساسا بااللم عند االنسان اصاب هذا التوازن
  ٠التوازن هذا متعلقة بترابط اآلراء مع بعضها البعض  ان موضوع

، لقد درس رد فعل المدخنين على ١٩٥٧سنه " فيسنتغر" اجراهانا  سنضرب مثال من التجارب التي
 أثر التدخين على ظهور سرطان الرئة، واستنتج انه كلما كان المدخن اكثر المعلومات الجدية حول

حاول دحض براهين الطب، ليحافظ على التوزان في آرائه، وقد ثبت فعال ان نسبة  ادمانا كلما
 من قليلي التدخين% ٧٥غير المدخنين قد صدق العالقة بين التدخين وسرطان الرئة، و  من% ٩٠

  ٠من مدمني التدخين% ٥٥من متوسطي التدخين ، وفقط % ٧٠و
ناس يختارون من المعلومات قبل كل شيء ما ما يتوافق مع النفس بأن ال ان هذا يثبت مقولة علم

منا يقع في هذا الوضع عندما تتعارض الحقائق مع وجهات نظرنا، ان هناك اليه   وكل واحد٠ارائهم
 معينة تجعلنا ندحض او نغير المعلومات بشكل يساعدنا على المحافظة على التوازن في نفسية
على نظام  ناس ان يبتعدوا عن المعلومات التي تثير التشويشعلى ال" فيسنتغر"  وقد اكد ٠ارائنا

" غير المريحة" المعلومات ارائهم المتوازنه، كما يبتعدون عن االشخاص الذين يقدمون لهم مثل هذه
لقد ظهر في مجلة : المثال التالي  ويقبلون على االشخاص الذين يؤكدون على ارائهم، واليكم

من الطبيعي انه بعد المقاالت العديدة " الجحيم الى) الحمية(لريجيمليذهب ا" شهرية مقال بعنوان 
 ٠للسمنة، فان مثل هؤالء الناس قد اسعدهم مثل هذا المقال التي تتحدث عن النتائج الخطيرة

 واحيانا يبقى التوازن في االراء بالرغم ٠وسيتحدثون عنه لفترة طويلة وسيذكرونه الصدقائهم ،
 والمثال على ذلك يمكن ان يكون ذلك العالم الذي يقبل تفسير االنجيل ٠غمدون تنا من وجود رائيين

  ٠جزئيا لخلق العالم والناس  ولو
متناقضين، فيرفضون قتل شخص معين، لكنه وفي  ان غالبية افراد هذا الجيل يتعايشون مع رأيين

رب احفادنا  ومن المحتمل ان يتسغ٠االشخاص في الحروب نفس الوقت يقبلون كحقيقة قتل االف



 في هذا الفصل من الكتاب دخلنا في مجال ٠الوقت عند اجدادهم من وجود رأيين متناقضين في نفس
الفصول االخرى وذلك الن عملية اقناع االخرين وتغيير ارائهم ال يمكن  علم النفس الحديث اكثرمن

 هو أن نعتقد أننا قدالمعرفة النفسية، ودون هذه المعرفة يمكن أن نقع في خطأ كبير و ان تتم دون
  ٠أقنعنا الشخص االخر بينما في الحقيقة نكون قد ساهمنا في تصلب هذا الرأي عنده 

ال يضع في حسابه  ان من يقول ذلك" لقد قلت ذلك له " بالتأكيد انكم كثيرا ما سمعتم بهذه العبارة 
استقبال هذا االخر الي رأي امام  انه كلما حاول اقناع االخرين بالصياح والقظاظة كلما اقام الحوجز

فانه عليه ان يكون متأكدا من ان هذا  جديد، كما وانه اذا جعل الشخص االخر يشعر بالهزيمة
  ٠الشخص سيزداد عنادا ، ولو كان على خطأ 

المستقبل معرفتكم  ومهما كان صعبا ان نقنع االخرين، فان ذلك ليس مستحيال، واذا استخدتم في
  ٠ون النجاح حليفكم في اقناع االخرينالنفسية الحديثة فسيك

 حسن الحظ انه في مجال العمل، وبقية المجاالت االخرى في الحياة، يتعين عليكم اقناع ومن
،  االخرين لتغيير تصوارتهم وارائهم في مواضيع ثانوية جدا، وليس تغيير اراءهم االساسية

  ٠وسيكون هذا سهال
معلومات وبراهين جديدة لم يعرفوها لغاية  لتي نقدم لهم عنهاان الناس قابلون لالقتناع بالمواضيع ا

للخطر ولذلك من الضروري استخدام المعرفة   ولكن الصعوبة تأتي اذا تعرضت مصالحهم٠االن
  ٠مصالح اآلخرين لكي نستطيع التأثير عليهم  النفسية لتشكيل البراهين بشكل يتناغم مع

 
  النقاش -

 اثناء المناظرة ، يجب المحافظة على نوع معين من الترتيب، نعرف انه قبل كل شيء يجب ان
يقدم البعض على البدء بالبرهان قبل ان يحددوا ما هو الموضوع الذي يريدون  يحدث احيانا ان

 ٠حولها بيراهينهم هذه، او أنهم ال يلتفتون الى التعريف المقابل للمفاهيم التي يجري الجدل اثباته
اصطالحا مختلفا   المتخاصمين لهم نفس الرأي، لكن واحد منهم استخدموبعد نقاش طويل يتضح ان

  ٠مراعاة قوانينه  وبما ان النقاش الصحيح يرتكز على المنطق فمن الضروري٠لنفس المفهوم
ان تكون هذه العبارة قابلة للنقاش  قبل كل شيء يجب االشارة الى العبارة التي نريد اثباتها، ويجب

 كذلك ال يمكن بدء ٠اعظم من الموسيقار الفالني الكاتب الفالني: ذه العبارة فال يمكننا مناقشة ه
 هل االالت -:مثال ، ان هذه العبارة تشبه عبارة" الكرسي النقاش حول موضوع ،الطاولة افضل من

الطرق التقليدية في العمل ؟ وبشكل عام فان جميع العبارات التي  الحاسبة االلكترونية افضل من
دون ان نوضح من ناحية " أجمل" دون ان تقول الي هدف ، او " أفضل " مثل  ها كلماتتستخدم في

  ٠دون أن نشير الى وجه التقدم" أكثر تقدما"  او ٠الجمال  من نواحي
التي نستخدمها في عباراتنا يجب ان تكون مصنفة، ويجب ان يكون لها معنى  ان الكلمات المعينة

 ا، فيجب ان يتم التعريف بهذه الكلمات قبل ان بندأ بالنقاشواذا لم يكن هذا ممكن واحد محدد
هو  تعدو واضحة، حالما تسأل ما" الطاولة افضل من الكرسي"  ان بحثية النقاش حول ٠حولها



أنها : اآلخر المقصود بكلمة افضل ، واذا قال احدهم انه يقصد بأن الطاولة افضل للجلوس ،وقال
  ٠"أفضل" كلمة  شين لن يصال الى نتيجة قبل ان يعرفا وسيتضح ان المتناق٠أفضل للكتابة

 
بساطتها فانها توضح أخطاء  وبالرغم من" ليس لها معنى" ان عبارة الطاولة أفضل من الكرسي

" البتراء" وهو النقاش حول عبارة  :  ولنأخذ مثال آخر٠منطقية تسبب مناقشات طويلة ال داع لها
الرئيسي وهو ضرورة تعريف الكلمات المستعملة في  ف المبدأ اذا كنا نعر٠" االهرامات" أجمل من 

ما هو : ونبدأ في مناقشة عابثة مثل هذه ، دعونا نسأل  عبارة معينة، فاننا لن نقع في الخطأ،
 واذا وضعنا هذا ٠الجمال الذي سيستخدم لقياس جمال األثارين  ؟ ما هو" جميل"المقصود بكلمة

عديدة مختلفة للجمال ، مفهوم الجمال في العمارة الرومانية مفاهيم   فسنجد ان هناك٠السؤال 
  ٠القديمة العمارة الحديثة ،العربية ،العمارة

يعتبر سهال، لكنه ليس مستحيال، ولذلك فمن  ان الحاجة الى التعريف الواضح للعبارة الرئيسية ال
ى المتعدد، ألنه بعد المجردة والكلمات ذات المعن الضروري وبدون شروط ان يتم توضيح المفاهيم

 واذا كان كل مشارك في النقاش يفهم بشكل ٠معنى ذلك قد نكتشف ان النقاش كله كان دون
االخالق، التكامل ، العقلنة، فان المتناقشين لن يستطيعوا  العدل الحرية،: مختلف، كلمات مثل 

ستخدم في تعريفها  ويجب أن ال ي٠المفاهيم يجب أن يتم بكلمات ابسط منها   ان تعريف٠التفاهم
 ان العبارة يجب ان ال تكون طويلة بشكل ملحوظ ، اذا اردنا ان تصبح هذه ٠منها كلمات مشتقة

  ٠موضعا للنقاش العبارة
على الخرسانة، فان عليه   في بناء الطرق يفضل االسفلت٠اذا اراد شخص ان يثبت العبارة: مثال

شاهد بناء الطرق في دولتين او   اذا كان قد اما٠ان يشير الى حقائق من جميع الدول المتطورة
  ٠ثالث فان عليه ان يقصر عبارته في حدود هذه البلدان

العبارة على  ويجب ان تكون العبارة مكونة من فكرة واحدة فقط، ومن غبر المريح ان تحتوي
  ٠قضتين تحتاج كل منهما لبرهان منفصل 

 
 ٠لذي يريد ان يبرهن على صحة مقولة معينةيبدأ بالبرهان ذلك ا وقاعدة اخرى للنقاش هي ان

  ٠يأتي دور الطرف االخر الذي يفقد الحجج ويدلي بالحجج المعاكسة باعطاء حججه، بعد ذلك
 بعض المسائل ٠نقاش االسراع بتحديد القضايا االساسية، وتركيز االهتمام عليها ومن المهم في كل

 ج مثل هذه المسائل من النقاش فورا، لعدمواضحة، نتيجة اتفاق الطرفين عليها يجب اخرا تصبح
  ٠اضاعة الوقت 

: التي لها اهمية ثانوية مثال  والمسائل٠كذلك يجب اخراج المسائل التي ليست لها عالقة بالموضوع
فان عبارة " فيات"ام ال" رينو"االفضل ال اذا كان النقاش يدور حول أي نوع من انواع السيارات هو

الجديدة غير جملية، وذات لون أصفر ال مكان " فيات " ان بعض سيارات الاحد المتناقشين القائلة
فان اللون االصفر ليس له عالقة : رأيه الشخصي، وثانيا  اوال، الن هذا٠لها في هذا النقاش



  ٠بالنوعية
 اعترف قبل ما يمكن ان يعترف به الخصم، وال: المجرب يجب ان يعرف القاعدة التالية ان المناقش
اآلخر   واذا وافق في بعض المسائل الفرعية على رأي الطرف٠ئا ال استطيع البرهنة عليهاذكر شي

 مما يجعل ٠المتعلقة به  فان ذلك يدفع الطرف اآلخر الى الموافقة على العديد من اآلراء الفرعية
  0 النقاش مختصرا ويدور حول عدد قليل من النقاط المختلف عليها

نفسي كبير ألنه خلق  المتناقشين على بعض المسائل الثانوية، له تأثيران الموافقة المتبادلة بين 
العكس فاننا سنرتكب خطأ  جوا مناسبا للتوصل الى حل وسط على النقاط المختلف عليها، وعلى

وسيكون من المستحيل التفاهم على  كبيرا اذا رفضا الموافقة على اية مسألة ثانوية للطرف االخر،
ناجحا النه لم يخلق جوا مناسبا للتوصل الى حل   ان مثل هذا النقاش لن يكونالنقاط االكثر أهمية

  ٠وسط
 

  االثباتات -
وال " وهكذا ان هذا هو هكذا" اردتم اقناع المستمع بأن ما تقولونه صحيح فال يكفي ان تقولوا اذا

 اذا كنتم سيصدقونكم  ربما٠يمكن ان ننتظر من االخرين ان يصدقوا ما تقوله فقط الننا نقوله
تكونوا كذلك، او كنتم مختصين   اما اذا لم٠متخصصين معروفين في الموضوع الذي تتحدثون عنه

تمنعوا المستمع من ان يشك بصحة  ولكنكم تتحدثون عن موضوع ال يتعلق باختصاصكم، فانكم لن
  ٠االدالء باالثباتات الالزمة  واذا اردتم اقناع المستمعين فيجب٠ما تقولونه 

االكبر من معلوماتنا لم نحصل عليها من طريقة  ان الجزء" االشارة الى المصدر" الثباتات هو احد ا
 وفي هذه الحالة فان هذه المعلومات قد سبقنا ٠طريق اخر التجربة الشخصية او المشاهدة وانما من

  ٠المجاالت المتنوعة اليها ارخون هم المختصون في
 ٠ذكر مصدر معلوماتنا في هذا المجال   جميع المستمعين، فيجباذا أردنا اثبات قضية ما، ال يعرفها

الذي نشير اليه يجب ان يذكر باالسم وال يكفي ان  اذا اردنا ان يكون اثباتنا مقنعا، فان المصدر
مصادر محترمة في هذا المجال تؤكد " أو" ٠٠٠ذلك أن  كثير من المشاهير يوافقون على: تقول

اليه يجب ان يكون خبيرا في مجال القضية التي نتحدث  شيران الشخص الذي ن" ٠٠٠على أن
 ٠جائزة نوبل في الفيزياء، في مواضيع تتعلق بالدخل القومي عنها، فال يجب االشارة الى حامل

عن رأيه في مثل هذه المسائل ، فانه ال يمكن الحكم بانه كفؤ فيها ما  واذا تحدث مثل هذا الشخص
  ٠في الفيزياء دام يعتبر خبيرا

من :  مثل ٠السبب والنتيجة شكل اخر من اشكال االثباتات هو البرهان المعتمد على العالقة بين
 ان المواطن ٠سيحدث تخفيض للعملة المعروف انه عندما ترتفع االسعار، وترتفع الرواتب، فانه

ب بشكل علمنا انه في احدى الدول تزداد الروات  واذا٠سيشتري حاجات اقل بنفس المقدار من النقود
تبدأ االسعار بالحركة، فاننا نستطيع وبحق ان نؤكد على  اسرع من ازدياد االنتاج، وفي نفس الوقت

  ٠تضخم مالي  ان هذه الدولة سيحدث فيها



:" السبب والنتيجة، مثل  وعلى العكس من ذلك الحجة الزائفة المعتمدة ظاهريا على العالقة بين
سيء، من الممكن ان ظاهرة مثل  د انه سيحدث لي حادثاليوم صادفتني قطة سوداء، ومن المؤك

وفي وقت سابق، من هذا التتابع  "حدث شيء" المرور بقطة سوداء قد سبقت ظاهرة اخرى مثل 
  ٠قطة سوداء سيحدث لنا حادث سيء الحاصل بالصدفة ال يمكن ان نحكم بأنه دائما عندما نرى

 اذا تشابه شيئان بنواحي معنية ٠على القياس  وشكل اخر من اشكال االثبات هو الحجة المعتمدة
" عند نقل االسمنت نستعمل الطريقة المساة ب:  مثال٠اخرى فانه يمكن التوقع بان يتشابهان بنواح

مادة مسامية، وعندما يراد تفريغ الصهريج ، يتم تسليط الهواء على  يوجد في قاع الصهريج" النفخ
فلى من االسمنت بحيث يبدأ بالنزول وكأنه سائل ، واثناء الهواء الطبقة الس  ويحرك٠قاع الصهريج
هذا يمكن ان يستخدم عند التعامل مع " نظام النفخ" الممكن ان يؤكد احدهم على ان  النقاش من

الطحين   ان هذا التأكيد يعتمد على القياس التماثلي بين٠الدقيق-دقيقة اخرى مثل الطحين  مواد
ان جزيئات   ومع هذا فانه من الممكن االعتراض على٠ منهماواالسمنت، في دقة الجزئيات لكل

شيء مهم بالنسبة   وان هذا٠)الوزن المختلف مثال( الطحين وجزيئات االسمنت لها صفات مختلفة 
  ٠لطريقة النفخ، وبهذه الطريقة يتم رد هذه الحجة بنقض القياس

المبنية  ففي المناقشات" االستقراء" االستدالل او " المناقش يمكنه اثبات صحة كالمه باستخدام  ان
 مثال تجربة ٠منفردة على االستقراء نستطيع التوصل الى قانون عام باالعتماد على مالحظة امثلة

الناس يموتون، وال احد يعيش  وخبرة االجيال البشرية الذين عاشوا على هذه االرض تدل على ان
" كل الناس يموتون ال محاله "القانون العام ضعالى االبد، ولم يالحظ ايه استثناء، وباالستدالل ن

ومن القانون العام نحكم على سريان مفعوله على الحاالت  وبطريقة عكسية يتم استخدام االستقراء،
وهو ايطالي مغامر عاش في القرن الثامن عشر بانه لن " كاليوسترو "المنفصلة لقد اعلن الكونت
  ٠ محالة نعرف ان كالم الكونت عبارة عن حماقةان كل شخص ميت ال يموت، وباالستقراء من

 
  االيحاء -

يقصد بااليحاء  وفي هذه الحالة" االيحاء" ان الطريقة االخرى الفعالة في االقناع يمكن ان تكون 
لها عالقة ولو من  المحاولة بطريقة غير مباشرة ان تدخل في عقل الشخص االخر فكرة معينة،

 للتوضيح سنورد مثاال ٠"له لد عنده رد فعل يتطابق مع عادة معينةبعيد باحدى اهتماماته مما يو
مع زواره عندما كان يهم " كرين"البروفسور على االيحاء، وقد استخدمه مع سبيل من المزاح

 وكان يساعده في ارتداء معطفه ويناوله ٠الرجال  كان يسلط اهتمامه على احد٠ضيوفه بالذهاب
 ولم ينتبه ٠يده، بجرأة ودون لفت لالنظار مظلته الخاصة به ع فيقبعته، وفي هذه االثناء كان يض

بالحديث مع البروفسور في معظم الحاالات كان الزائر يأخذ المظلة ويتجه  الزائر اذ كان مشغوال
 وفي هذه اللحظة كان البروفسور يعرب عن دهشته من ان الزائر أراد أخذ ٠للخروج نحو الباب

 ٠النفسية  معلنا انه لم يقصد ذلك، وعندها كان البروفسور يوضح فرحتهوكان الزائر يرتبك المظلة،
 



انتباه زائره على ارتداء  ان نجاح مثل هذا االيحاء كان يعتمد على قدرة البروفسور على تركيز
يدي الزائر في هذه االثناء تكون  المعطف والحدث معه، وعندها كان يضع المظلة في يده، حيث ان

  ٠خارج حقل انتباهه
عن ادخال فكرة تمس اهتمات الشخص مما يؤدي الى رد فعل يتطابق  في هذه الحالة يمكن التحدث

المعطاه، وكثيرا ما مسك صديقة هذا البروفسور بالمقبض الذي كان يناوله  مع عادة تناول المظلة
 ندها لكن لو كان البروفسور يناوله شيئا ذو شكل قيثاره مثال، فان الزائر ع٠البروفسور اياه

  ٠سيالحظ ان هذا شيئا غريبا، وسيفقد االيحاء فعاليته
في الغرب بشكل كبير، في عالم التجارة بين البائعين ، والمندوبين  ان استخدام االيحاء منتشر

  ان اسلوب االسئلة٠الباعة الجدد على علم النفس العملي وعلى استخدام االيحاء التجاريين ويدرب
  ٠ن ان يكون له تأثير ايحائي متنوعالمطروحة على المشتري يمك

 ازدادت بشكل خطير التكاليف المتعلقة بايصال االشياء المبيعة الى: المتاجر الكبيرة مثال في احدى
لقد  بيوت المشترين، وقد اراد المتجر تخفيض التكاليف ، وتوصل الى ذلك بطريقة جدا بسيطة،

تأخذونها معكم؟ ان   انبعث لكم هذه العلبة ام-:طلب من البائعين طرح السؤال التالي على المشترين
الواقع يوصي له باالختيار الثاني، من  البائع في هذه الحالة يضع المشتري امام خيارين، اال انه في

للتذكر، ويوافق عليه المشترك، وعندما كان الباعة  بين عدة اختيارات يكون الخيار االخير اسهل
العلبة الى بيوتكم كانوا يوحون الى المشتري باختيار ووحيد  هذههل ترغبون بأ نبعث لكم : يسألون

تقف سيارة عند محطة البنزين، هناك فرق كبير بين ان : مثاال آخر  كلف المتجر كثيرا وسنذكر
أأكمل لكم الخزان ،او كم لتر تريدون؟ ان العامل الذي يستخدم السؤال االول  يسأل العامل هناك

  ٠ذي يستخدم السؤال الثاني اكثر من العامل ال سيبيع
المتاجر بمزاج جيد ، ينظر الى الرفوف ويقول بود ولكن  مندوب احدى الشركات يدخل الى احد

 كم تريدون اليوم؟ وتخرج دفتر الطلبات، ويحضر قلمه، عند ٠شيء   ارى انكم قد بعتم كل-:بحزم 
س من ذلك اذا كان المندوب وعلى العك٠المسؤول بااليجاب ، ويقوم بالطلب ذلك ينتظران يجيب

المتجر بتردد، يشعر المسؤول في المتجر ان هذا المندوب يخشى انه لن يحصل  خجوال، ويدخل
فانه   اعتقد انه ال يلزمكم شيء هذا اليوم؟-: واذا قام المندوب بالسؤال التالي ٠للبضاعة على طلب

فانه صاغ السؤال  ٠لثقة في تصرفاته سيكمل ايماءه السلبي، فباالضافة الى انه ابدى التردد وعدم ا
  ٠بشكل سلبي ، ولذا فمن غير المستغرب ان يتلقى اجابة سلبية

 ال ٠اياك :  فالنهي الدائم والعبارات التي تحتوي على-:الوضع بالنسبة الى تربية االطفال  كذلك
قول االم وعندما ت  اقل فعالية من العبارات ذات االسلوب االيجابي ،٠الخ٠٠تجلس ، ال تمسك

 انها بهذا توحي ٠ما زال ضعيفا  اياك ان تذهب بعد المدرسة الى النهر للتزلج، ان الجليد-:البنها
اليوم بعد : وسيكون من االفضل ان تقول له  ،(تفكيره( له بالفكرة التي ترغب في ابعادها عن رأسه
يجابي للسؤال وانما يعتمد ال يعتمد فقط على الشكل اال المدرسة تعال الى البيت فورا، ان االيحاء

  ٠ ونغمة الصوت ومظاهر اخرى غير لفظية٠والسلوك ايضا على طريقة التصرف



 وان يؤثر على ٠لكل شخص يريد ان يتحدث بايحاء واقناع ان هذه المعرفة النفسية مهمة جدا
  ٠ ومع هذا يبرم بعصبية ازرار سترته٠بصوت مرتفع وحيوي  االخرين وال يجوز مثال ان يتكلم

 ٠على المستمعين عليه ان يتبع ثقة وقوة، وان يثير سلوكه احترامهم  اذا أراد المتحدث ان يؤثر
من كالم المتحدث انه خبير في الموضوع الذي يتحدث فيه ، وانه قد استعد  ويجب ان يفهم جيدا

 ت وحركاتان بداية الحديث له كلمة الفصل في اعطاء االنطباع الجيد، كما ان ايماءا ٠جيدا لحديثه
يكون  المتحدث يجب ان تكون طبيعية، اما الحديث فيجب اال يكون على وتيرة واحدة، كما يجب ان
  ٠سريعا، كل هذه االمور تشكل مركبا واحدا يؤثر على االنطباع الحاصل عند المستمع

لشك وسيدأ با ٠ان بعض القراء قد يتوهم انه قد تجمع عدد كبير من المطالب التي يجب القيام بها
بكل ذلك عن طريق  في قدرته على ذلك، لكن على مثل هذا الشخص ان يعرف انه يستطيع القيام

  ٠التمرين، فبقدر ما يتحدث يصبح اكثر ثقة، ويصبح سلوكه طبيعيا
الكالم، ان على  ولنعلم ان على اليابسه ال يمكن الحد تعلم السباحة، وبالصمت ال احد يستطيع تعلم

  ٠من اصرار   خجله، وان يهدف الى كسب الخبره بكل ما يستطيعاالنسان ان يتخلى عن
 

  ال تسارعو في االحتفال -
حججكم، واصبح معظم المشاركين الى جانبكم، ولم تصمد حجج  انتهت المناقشة التي انتصرت فيها

انفسكم مكان الطرف االخر، من غير اللطيف ان تخسر وان ترى   حاولوا وضع٠الطرف االخر 
الى الطرف المقابل ، ان الشخص الخاسر يشعر عندها بالدونية  شاركين قد انضمواجميع الم

  ٠كسب الجدال  بالمقارنة مع الشخص الدي
ورد الفعل الطبيعي ان تحتفل  ان النتائج التي توصلت اليها بعد نضال طويل قد اكسبتك مزاجا مرحا،

 اما الطرف االخير فيترك ٠مباراةال فحولك قد تجمع معظم المشاركين في النقاش يهنئونك بكسب
تسطيع تغير رأي خصمك وال بأية حجة من  المكان وحيدا ، متجهما، لكن عليك ان تعرف انك ال

جعلتموه متصلبا في مواقفه، ان الخسارة تجعله عدوانيا  الحجج، وبقدر ما هاجمتموه بعنف بقدر ما
 من االفضل ان يترك خصمك القاعة هل:  فكروا٠الهزيمة اليكم نحوكم وسيحاول في المستقبل رد

بالهزيمة واالحباط؟ اليس من االفضل في لحظة انتهاء النقاش ان تقولوا  بكرامة دون ان يشعر
  ونعترف بذلك تمام٠كان مصيبا في النقاط " س" في الختام يجب ان نشير الى ان  " بلجهة رقية
الى  وتشيروا: (ترك في النقاط من جهة اخرى واثناء النقاش توصلنا الى رأي مش٠االعتراف 

نعترف " اننا "  ركزوا على٠ هذا ومن الضروري استخدام ما تعلمناه عن استعمال الضمائر٠)ارائكم
انكم اذا توجهتم بالسؤال   وال تقولوا انه وافق على أرائنا، عندها ربما٠برأي االخر في بعض النقاط

 ويجب ان ٠ان يجيب بااليجاب المحتملالى خصمكم اذا كان موافقا على قضية النقاش ؟ فمن 
 ٠بالهزيمه تعرفوا انه عندما ال يحتفل احد بالنصر، فلن يشعر احد

 
 



  الفصل الخامس عشر
 

 الغايات المختلفة للحديث
 

  ٠اللقاءات بين األصدقاء  -
  ٠التحضيـــر -
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  ٠مواضيع الحديث  -

  ٠التحــــــــدث  -
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  ٠االخبـــــــــار  -

  ٠نقاش قضية معينة  -
 ٠االستعداد للنقاش  -

 
 
 

 الفصل الخامس عشر
 

 الغايات المختلفة للحديث
 
 

اهداف واشكال مختلفة، وانواع الحديث كثيرة، بحيث لو اردنا شرحها مع  ان االتصال بين الناس له
 ذا اخترنا عدة انواع كثيرا ما تصادفنا في حياتنا ل٠استوعبها نصف هذا الكتاب  خصائصها لما

  ٠اليوميه
  ٠االحاديث  كل فرد منا يشارك في مثل هذه: الحديث في اللقاءات مع االصدقاء  -
  ٠ما شيئا ما االخبار ،كل يوم اثناء العمل، وفي حياتنا الخاصة نقوم باخبار شخصا -

  ٠كل يوم نقوم بهذا االتصال: االتصال التلفوني -
  ٠ما، تحتاج الى ذلك قبل كل شيء في العمل  بحث موضوع -

  ٠التفكير السليم والقصير  انها تمرين جيد على: المناقشة -
  ٠عبارة عن نموذج للحديث حول هدف معين : طلب شكوى -

  ٠ينطبق عليه ما ينطبق على طلب الشكوى: االعالن عن خبر مزعج -
  بين االصدقاء اللقاءات -



التحدث وتبادل االخبار، واالراء ،  اء عادة بين اثنين او اكثر من االصدقاء والمعارف الىيهدف اللق
لطيف ، وفي هذه اللقاءات عادة ال تناقش  كذلك يهدف الى التسلية، وقضاء لظات ممتعة في حديث

الحديث عن موضوع واحد وحيد ، ويمكنه ان يتم بشكل  اية قضايا لذلك فمن غير الضروري ان يتم
  ٠ر ح

 
  التحضير -

الحديث   انهم ببساطة يجتمعون ، ويجري٠أغلب األحيان ال يستعد المشاركون لهذه اللقاءات في
 بشكل عفوي وينتقل من موضوع آلخر، حسب الشخص الذي يتحدث وبقدر ما يكون عدد
نان اث المشاركين كبيرا بقدر ما تقل الخشية من انقطاع الحديث، وعلى العكس من ذلك اذا اجتمع

اكبر، وهذا  من الوقت ، مما يتطلب منهما جهودا% ٥٠فقط ، فان كل واحد منهما عليه ان يتكلم 
فانهما سيتبادالن بعض  يعتمد على مقدار الوقت الذي يقضونه معا، فاذا التقى صديقان في الشارع ،

 معا او انهما بعض الدورات ويعيشان  دقائق يفترقان، اما اذا كانا معا في١٠ او ٥االخبار وبعده 
عن مواضيع للحديث تكون اكبر، ولذلك يجب ان  يقضيان العطلة معا، فان المطالب المتعلقة بالبحث

الطويلة، يبدأ المشاركون بالحديث عن مواضيع كثيرة بما  ال نستغرب من انه في مثل هذه اللقاءات
 ٠ ان يكون سيئاوهذا من الممكن ان يكون جيدا ومن الممكن ٠فيها مواضيع لها طابع شخصي

 ٠يتقاربون بشكل اكبر، مما يؤدي الى اقامة عالقات صداقة اكثر قوة الجيد في هذا هو ان الناس
فهم يتعرفون على الجوانب السلبية لبعضهم البعض ، تلك الجوانب التي ال  وعلى العكس من ذلك

 ت من بحث مواضيع واحيانا تمكننا هذه اللقاءا٠التعرف عليها في اللقاءات السريعة يستطيعون
  ٠عمليه بشكل افضل من اللقاءات الخاصة بهذه االمور 

كان علي أن أبحث أحد المواضيع مع مسؤول في احدى الصحف  في احدى زياراتي الى بلغاريا
 ثالثين دقيقة، وعندما اتفقت مع سكرتيرته على -الموضوع في عشرين  المركزية وكنا سننهي هذا

 حيث كنت أخطط للذهاب ٠انه سيزور احدى المنظمات في شمال بلغارياعرفت  ٠يوم وساعة اللقاء
٠  

  وخالل خمس٠أتفقت أن نتحدث خالل عودتنا في القطار بدال من ان أذهب لزيارته رسميا لذا
اكثر  ساعات من السفر في القطار تمكنا من التحدث عن مشاكل عامة، وان نحصل على معلومات

  ٠دة نصف ساعةبكثير مما لو تحدثنا رسميا لم
االصدقاء ، ان اكثر الناس ال يحضرون لهذه القاءات، ان الشخص  لنعد مرة اخرى الى الحديث بين

جليسا جيدا، عليه ان يفكر في االشياء الممتعة الجديدة التي سمعها مؤخرا،  الذي يريد ان يكون
المجموعة  يراعي تركيبة وفي هذه الحالة يجب ان ٠المالئم ان يتحدث عنها في هذه اللقاءات وايها
  ٠األمسية   وان يعدل من برنامجه لهذا اليوم او تلك٠ وبشكل رئيسي اهتمامات افرادها٠

يوجد دائما واحد من  ومن المؤكد انكم قد الحظتم في مجموعة من اربعة او خمسة اشخاص انه
  ٠المشاركين يعتني باختيار مواضيع الحديث وامتاع اآلخرين 



المجموعة التي   وكانت٠الذي كان نموذجا للجليس الممتع" حسين" ناسبة صديقيوأتذكر بهذه الم
في المجموعة حال   وكان المرح يدب٠يجلس معها تعرف انه دائما يأتي باخبار جديدة ممتعة

 ولم ٠الى من يمتعهم  وصوله بالرغم من وجود بعض االفراد من الوسط الفني الذين يحتاجون
اللقاءات، ولكنه ما دام شهيرا  مرحه وحيويته وكيف يستعد لمثل هذهعن السر في " حسين"اسأل 
  ٠الواضح انه كان محبوبا من الجميع   فال بد من انه كان يمتلك طريقة خاصة ، ومن٠مثاليا

 
  كيف نصبح جلساء جيدين -
  ٠اهتمامات واسعة  ان نمتلك -

  ٠ان نمتلك أصدقاء ومعارف كثيرين  -
  ٠تابع العالم واالحداث من حولنا ون ان نفتح عيوننا ، -
  ٠سمعنا عنها  ان تتذكر االشياء الممتعة التي رأيناها او -

تحدثنا عن هذه االشياء كلما   وكلما٠ولكي نتذكر االشياء الممتعة علينا ان نحدث بها اصدقاءنا 
يدا يمكن ان العائلة تعتبر وسطا ج  وقد سبق وقلنا٠تذكرناها معا جيدا، وأجد متعة في قولها 

بشكل خاص االشخاص الخجولين الذين   وهذا يناسب٠التدرب فيه على قول االشياء الممتعة
القصة الممتعة في البيت وبعدها يتحدثون مع  يخشون المتحدث امام الناس ، ويمكنهم اوال قول

المؤكد ان هذه الطريقة ستكون اسهل مرة واحدة امام   ومن٠ واخيرا في مجموعة ٠صديق واحد
  0 جموعة من االشخاص دون تمرين مسبقم

وبامكانكم ايضا  الحظوا في كل لقاء أكثر شيء أزعجكم، وبعد انتهاء اللقاء عودوا اليه وتذكروه،
وعندما تقابلوا أصدقائكم  تسجيله، وحين تكونوا في المسرح او السينما افعلوا الشيء نفسه،

 فكروا فيما اعجبكم، ٠جريدة ما   او واذا قرأتم مجلة٠حدثوهم بما رأيتم من اشياء ممتعة
 من كل ٠تعرفتم على هذا النحو لمدة اسبوع  اذا٠وتستطيعوا قص بعض المقاالت واالحتفاظ بها

 فانكم ستجمعون ٠مسرحية، تختارون امتع شيء حديث ومن كل مجلة، ومن كل فيلم تشاهدونه او
  ٠مامات المختلفةاالشخاص ذوي االهت عددا من المواضيع كافيا للتحدث مع مختلف
 

 ٠تنظيم اللقاءات التي ال يمكن ان تنجح دون منظمين  ان النشاط االجتماعي يظهر بشكل واضح في
 يجمعون الناس ذوي االهتمامات المتشابهة وان تنظموا ٠هؤالء  وانتم اال يمكنكم ان تكونوا مثل

 يصبح بارعا في المجال المقاهي او بيت أحدهم؟ اذا أراد شخص ما أن اجتماعهم في النوادي او
 فاذا قدم الظروف المناسبة الجتماع ٠هذه الطريقة كفيلة بتحقيق هدفه الذي يعمل فيه فان

تربطهم اهتمامات واحدة فانهم يستطيعون المناقشة وتبادل اآلراء حول قضايا  االشخاص الذين
  ٠مهنية الخاصةوسيساعد ذلك على اقامة التعاون بين المختصين ، وتطور معرفته ال تخصصهم،

مدعويه، واتاحة  ولنعد ثانية الى لقاءات االصدقاء ، ان صاحب الدعوة يجب ان يخطط مسبقا المتاع
يكونوا متشابهين في   ويجب أن يجيد في اختيار المدعوين ، بحيث٠الفرصة لقضاء لحظات سعيدة



 ان هذا ٠لفنيين وأحد ا  فمن غير المناسب مثال دعوة أربعة أطباء٠االتجاهات واالهتمامات 
 كذلك الذي ٠في الطب واالمراض  اذا بدأ االطباء بالتحدث٠الشخص من المؤكد لن يشعر باالرتياح

ففي اية مجموعة يحب االفراد  يلعب الشطرنج، عندما يقع في مجموعة من محترفي الشطرنج،
  ٠م ال وجود له الهوايات يعتبر بالنسبة له التحدث عن ثواياتهم ، والشخص الذي ال يشاركهم هذه

 ان انتشار اجهزة التلفاز بشكل كبير ٠مثل هذه الظروف  ان صاحب الدعوة يجب ان يراعي مسبقا
االجتماعي ، اتذكر مقاال نشر في مجلة لبنانية قبل عدة سنوات قارن  ادى الى انخفاض في النشاط

 في ٠ضع بعد ذلك بسنينالوضع في القرية البنانية بعد الحرب مباشرة، وبين الو كاتب المقال بين
  بعد سنين من ذلك٠كان شباب القرية يجتمعون في الهواء الطلق، ويبدأون بالغناء والمرح السابق

البيوت  عندما ذهب كاتب المقال الى نفس القرية لم يستطع معرفتها ، كان الظالم يخيم على معظم
ال جدال في ان  ح الشباب، اذماعدا ضوء أجهزة التلفاز الخافت، تلك االجهزة التي حلت محل مر

الناس لذة امتاع انفسهم  جهاز التلفاز قدم الكثير من االشياء الجميلة، اال انه مع ذلك قد حرم
  ٠بأنفسهم

فانهم يتبادلون بضع كلمات، ثم يدير أصحاب البيت  نحن نعرف جيدا انه عندما يجتمع االصدقاء ،
انا اخرى يذهب الناس عند بعضهم لمشاهة التلفاز، البيت ، واحي جهاز التلفاز ، وكأنهم وحدهم في

وبشكل جماعي قدرة الناس على المشاركة الجماعيه في المسرات من  وبهذه الطريقة تنقرض
  ٠الخ00 أحاديث وأغاني وموسيقى

 
  مواضيع الحديث -

يكون ممتعا للحاضرين، لكن الناس يهتمون  عن ماذا نتحدث في المجموعة؟ عن كل شيء بشرط ان
السيارات، واخر بالشطرنج وثالث باالزهار ورابع بتربية  بأشياء مختلفة ، فاحدهم يهتم بقيادة

النجاح يمكن ان يحظى موضوع الفلسفة او الموسيقى او الرسم   وبنفس الطريقة٠الخ٠٠الطيور 
 االساسي هو ان يكون الموضوع المختار ممتعا للجميع او على االقل لعدة او االداب ، ان الشرط

  ٠الحاضرين  افراد من
والبقية يستمعون او   اشخاص يمكن ان تتسلى اذا كان احد الحاضرين يتكلم٥-٤مجموعة من 

فاذا اجتمعت عائلتان  ٠تنقسم الى مجموعتين صغيرتين ، كل مجموعة تتحدث عن موضوع مختلف 
نساء عن القدم مثال ، وال من االزواج الشباب يكون من الممكن ان يتحدث الرجال عن كرة

 وبغض النظر عن ٠وتمتع الحاضرين  الموديالت ، يجب البحث دائما عن تلك المواضيع التي تهم
 اال ٠كل منها يتحدث في موضوع خاص  ان المجموعة ستنقسم بعده فترة الى مجموعات صغيرة،

 كالحديث ٠موضوع مشترك للمجموعة بكاملها انه من الضروري ان يدور الحديث في البداية عن
وعندما تنقسم المجموعة الى مجموعات اخرى  ٠ي المواضيع السياسية او االقتصادية وغيرهاف

منعزال ، الن جاره الذي على يساره قد التفت اليسار  صغيرة انظروا بأن ال احد من الحاضرين
 ان هذا يمكن ان ٠اليمين قد التفت ايضا للحديث مع جاره  وجاره الذي على٠للحديث مع آخر



جالسين على طاولة كبيرة ، بحيث ال يمكن الحديث اال مع الشخص  ما يكون الحاضرينيحدث عند
 كي ال يقع ٠ لذا عليكم بمتابعة الشخص المجاور لكم ٠اليمين او على اليسار المجاور سواء على

  اذا كان ذلك٠ وان تحاولوا اشراكه في الحديث حتى لو خاطرتم بتغيير الموضوع٠العزلة في عذاب
 في مثل هذا الوضع يمكن ان يقع شخص بين مجموعة تتحدث في موضع ال يفهمه،٠ضروريا

  في هذه الحالة يفضل تغير٠كالرجل بين مجموعة من النساء اللواتي يتحدثن عن الموديالت
بين   وبالرغم من ان الحديث٠االماكن، حتى يكون ذوي التفكير المتشابه قرب بعضهم البعض 

يجب   فان كل مشارك٠ ومن غير الضروري التحدث بتسلسل معين٠االصدقاء ليس له طابع رسمي
قبل ذهابهم   ان سر الجلساء الممتعين الذين يحظون باالعجاب يكمن في انهم٠ان يحضر ما سيقول

 ٠سيحدثون بها رفاقهم  يقضون قليال من الوقت للتفكير في االشياء الممتعة التي٠الى أي لقاء
كل الحاضرين ، ويجب   يمكن ان يشارك فيها٠ت طابع عامويجب البحث دئاما عن مواضيع ذا

  ٠االبتعاد عن المواضيع المحزنة كالمرض، الموت، والمآسي االخرى 
 

  التحدث -
 وتستمع اكثر مما ٠المجموعة فنفترض انك واحد من االغلبية التي تفضل ان تكون سلبية في

 اذن ما العمل ؟ قبل ٠هذا المجال   وترغب ان تتغير في٠ لكنك تعرف ان هذا غير سليم٠تتحدث 
 في المجموعات ٠كلما قلت امكانية كالمك كل شيء يجب ان تعرف كلما ازداد عدد افراد المجموعة

اجتماعيا كبيرا، لذا حاولوا التحدث في مجموعة  الكبيرة يبرز عادة اولئك الذي يمتلكون روتينا
  ماهي شروط التحدث الممتع؟ ٠التحدث تكون اكبر  اشخاص حيث امكانية٤-٣تتكون من 

  ٠وممتعة يجب ان تكون القصة مهمة للجميع -1
  ٠بداية القصة يجب ان تشد اهتمام المستمعين -2

  ٠قصيرة ان تكون القصة يجب -3
  ٠االفكار يجب ان تكون متسلسلة مرتبة -4
  ٠حبكة جيده يجب ان تحتوي القصة على -5

 لدرجة ٠غير موفقا  الوجة االول كان٠صة واحدةمن بين مجموعة من الشباب سمعت وجهين لق
 في مجموعتنا كان ٠وناجحا  بينما الوجه الثاني كان ممتعا٠ان المتحدث لم يستطع ان يتم حديثه

  ٠تقريبا ان يقول شيئا دون طائل  شخص قليل الكالم، وفي احدى المرات حاول خمس مرات" وليد"
 هل كان ٠٠٠الى النادي الذي يقع على شارع" عيسى " البارحة ذهبت مع:" لقد بدأ حديثه كالتالي

 ٠وتحدثنا انا وعيسى عن آخر المباريات في كرة السلة" جاردينز "؟ ال لقد كان شارع" طالل" شارع
 وبالرغم من - النه ٠ اال انه لم يستطع اكمال حديثه٠"في هذه المباريات انكم تعرفون كيف خسرنا

  لكن٠ قد قاطعه احد الموجودين واخذ الكلمة منه-لحظات االولىقد استمعوا له في ال ان الحاضرين
لكم  قبل ان تقاطعوني اردت ان اقول" كان مصرا علــى ان يتحدث، وفي اول فرصة بدأ " وليد "

كنا   وكيف٠كيف مشينا انا وعيسى في شارع جاردنيز وكان يحدثني عن مباريات كرة السلة



وقاطعه شخص  تمعوا لهذا الكالم ولم يكن فيه شيئا جديدا، لقد كان الحاضرون قد اس٠٠٠سنربح لو
يبدأ كالمه من البداية ،  اظهر تصميما وحاول مرتين آخرتين ان" وليد"  لكن ٠آخر واخذ مه الكلمة

الذي كان قد تأخر عن " عيسى" وكانت كل محاولة تنتهي بنفس الطريقة ، وفي هذه اللحظة دخل
رأيناه أمس ؟ انهم كانوا يقاطعونني في كل  عن العجب الذي" وليد"الحضور وبدأ فورا، هل قال لكم 

 ولم ٠ تصوروا طفل يقع من الطابق الثالث-واكمل  "وليد"مرة كنت احاول الحديث فيها، قال 
 ولم يمت الطفل ؟ ٠ كيف حصل هذا٠باندهاش السامعين يحصل له شيء وانتظر قليال ليستمتع

  ٠ارجوك اكمل
 ٠ وفجأة فقد توازنه وسقط٠ن منحنيا إلى احدى النوافذ في الطابق الثالث كا لقد" عيسى" واجاب 

 ثم سقط عن الحبال على كومة ٠كان في االسفل بعض الحبال التي خففت من الصدمة ولحسن الحظ
عن تفاصيل أخرى كثيرة عن هذه " عيسى"  ثم تحدث ٠الموضوعة تحت الحبال مباشرة من الرمل

حصلت  عندما" عيسى"  لقد كان من٠فلم يملك اال ان ينظر فاغرا فاه " وليد"  اما ٠الغريبة  الحادية
  ٠ وأراد ان يتحدث عنها لكنه لم ينجح٠هذه الحادثة

بينما الطريقة الثانية جذبت " وليد" الطريقة االولى لم تكن ناجحة طريقة ان القارىء يالحظ ان
  ذكرناها سابقا، حقا ان كليهما حاول ولننظر للموضوع من ناحية المبادىء التي٠فورا االنتباه

" وليد" بينما  استحوذ على انتباه المستمعين من أول عبارة،" عيسى" رواية القصة المثيرة ، لكن 
اهم " عيسى" معدودة قال  متشعبا، بكلمات" وليد"كان موجزا، بينما كان " عيسى " ٠بدأ بشكل ممل

دخل في تفاصيل ال تهم  ي عدة محاوالتالذي وف" وليد" شيء في القصة، وعلى العكس منه
" وليد" سريعة ومختصرة ،اما  كانت" عيسى" ان قصة ) اين ذهبوا، وعما تحدثوا"(المستمعين 

 وكان بامكانه ٠البداية، وقوطع عدة مرات والندماجه في التفاصيل لم يستطع التوصل الى باعد من
 ٠في البداية" وليد" تي حاول ان يرويها التفاصيل ال بعد عبارة قصيرة ان يتحدث بجميع" عيسى" 

  ٠استيقظ االهتمام الكبير لدى المستمعين  ولكن هذا كان ممكنا بعد ان
وعند الوصف اكثروا من ( والتركيز على االحداث  عندما تتحدثون حاولوا الحد من الوصف

فقد " سامر "  اما٠كا ن يركز على االحداث " عيسى" تحدث   وعندما٠)استعمال االسماء والصفات
  ٠كان الشياء ثانوية ركز على الوصف وذلك الوصف

بالتحضير لما سيقول فقط، وانما   وذلك ليس٠ان المحدث الجيد يهمه انجاح اللقاء بين االصدقاء 
 مثال اذا حدثه صديقه عن رحلته ٠للخوض فيها بالتفكير في المواضيع التي تستطيع دفع الحاضرين

اذا طبقة ٠القصة امام مجموعة اكبر من االصدقاء جعله يعيد هذه فبامكانه ان ي٠الى مصر 
الكتاب ، فمن المؤكد انكم ستنجحوا في ان تكونوا محبوبين  المبادىء التي تعرفتم عليها في هذا

 ان هناك اشخاصا ٠يكون من الصعب تعلم تصوير االحداث بشكل ممتع  ومع هذا فقد٠اينما حللتم
"  وكمثال على ذلك نشير الى الفكاهي٠ بطريقة ممتعة ومازحةعادية يستطعون تصوير احداثا

، ) ثالثة اشخاص في القارب (-القرن الماضي، وطريقة شرحه في كتابه من" جيروم كالك جيرم
 وبالرغم من انه كان يتحدث عن حدث ٠في بيت عمه عندما كان يدق مسمار وفيها يصف االحداث



  ٠ي طريقة تصويره لالحداث المجال والفكاهه تتجلى ف عادي ، اال ان
 

احدكم ولو مره في العمر، ان تروا الهيجان والصخب في البيت كما كان  ال ادري اذا ما حدث مع
 احضروا مثال لوحة ما من المحل ، ٠ان يقوم بعمل ما " صادق" يريد عمي  يحصل عندما كان

  ٠المخزن بانتظار أن يعلقها احد من افراد البيت  ووضعوها في
 ثم يقوم بخلع جاكيته ويبدأ ٠صادق سأقوم بعمل كل شيء وحدي   يصيح العم- هذه لي -ون تترك

 فلس، ثم يرسل وراءها احد االوالد ليقول ٦٠الخادمة لتشتري مسامير ب  ثم يقوم بارسال٠بالعمل 
  ٠المسامير، وهكذا عندما يبدأ العمل ، وبالتدريج يشغل كل من معه في البيت  لها عن حجم

 اركض واحضر المسطرة، يلزمني" وليد" وانت يا٠اعطني الشاكوش، يصرخ عمي" وديع"ا ي هيا
  ٠السلم الخشبي، ويفضل ان تحضروا لي كرسي المطبخ

يسلم عليك أبي ، ويأمل ان تكون قدمك بخير، ان ابي :وقل له  "جهاد" اسرع الى السيد" ناصر "
ال تتحركي من هنا النه يلزمني ان " لينا"نت ياوا" ان تعطوني ميزان الماء يسأل اذا كان من الممكن

 وعندما عادت الخادمة كان عليها ان تعود مرة اخرى لتشتري ٠بالشمعة لتضييء علي تمسكي
اال انها  ٠ وحمل اللوحة٠ أين وليد؟ تعالى الى هنا ياوليد انك تلزمني لتناولني اللوحة ٠رفيعا خيطا

فبدأ يقفز في الغرفة  ٠ فجرحت يده٠كي ال ينكسر الزجاجكادت ان تقع من االطار فحاول منع ذلك ل
 ٠الذي خلعه وال يدري اين وضعه  وبالطبع لم يجد منديله النه كان في جاكيته٠باحثا عن منديله

هذه االثناء يدور هنا وهناك، ويعيق  وبدأ الجميع في البيت يبحثون عن جاكيته ، وكان هو في
  ٠الجميع عن الحركة

 احلف بشرفي انني لم ارى لغاية اآلن اناسا ٠جاكيتي؟ يصيح غاضبا  البيت اينهل يعرف احد في
 خلعته قبل خمس دقائق ، ٠ال تستطيعون العثور على جاكيت واحد  سته أشخاص٠اغبى منكم

كفى بحثا عن ٠ وبعد هذه الكلمات نهض واذا بالجاكيت تحته٠الناس ؟ ويقولون لماذا ال يجن
 انني ارى انكم عندما تبحثون عنه ستجدونه كما ستجده ٠فسي وجدته بن  صرخ لقد٠الجاكيت

 واالآلت ٠نصف ساعة حتى ربطوا اصبعه، واحضروا زجاجا جديد وسلما وبعد ان مضى٠القطة
وكان الجميع في البيت بما فيهم الخادمة ٠من جديد في العمل  والكرسي والشمع، بدأ

 كان اثنان يمسكان ٠عدين لمساعدته مست٠في نصف دائرة حوله مصطفين) المنظفة(والكناسه
 والرابع يناوله المسمار، ٠الصعود عليه، واالمساك به كي ال يقع  والثالث يساعد في٠الكرسي

لقد ذهب المسمار قال وفي صوته ٠ وعندما تناول المسمار سقط منه ٠الشاكوش والخامس يقدم له
سمار، الذي كان عالقا على وزحف الجميع على ركبهم ، يبحثون عن الم٠االهانة اشارة الى

  واخيرا وجد٠وكان يهدر ويسأل اذا ما كان عليه ان يبقى طيله الليل واقفا على الكرسي الكرسي،
اشخاص   سبعه٠ اين الشاكوش؟ اين اختفى؟ ياالهي ٠فقد الشاكوش" صادق" المسمار لكن العم 

 ٠اخيرا  على الشاكوشمصمودين وافقين هكذا بجانبي وال تعرفون اين وضعت الشاكوش ؟ وعثر
فطلب منا الصعود  ٠لكنه االن ال يستطيع رؤية االشارة التي وضعها على الحائط ليدق المسمار فيها



منا يراها في مكان مختلف ،   لنحاول اكتشاف العالمة لكن كل واحد٠على الكرسي واحدا تلو االخر
 ثم قام يمسك ٠ا النزول عن الكرسيويطلب من يتهمنا بالغباء واحدا تلو االخر،" صادق" وكان العم 

 ٠سم١٥ ر٢/٤يحب معرفة كم يساوي نصف   واكتشف انه٠المسطرة ، واخذ قياسات جديدة
وعندما حاول كل واحد منا ان يحسب  ٠وحاول حساب ذلك في عقله ، لكنه وقع في غضب شديد
من اآلخر وفي وبدأ كل واحد بالسخرية  ٠في عقله ، لكن كل واحد منا توصل الى نتيجة مختلفة

ان يأخذ القياس مرة " صادق" على العــم  هذه الفوضى لم يعد أحد يذكر الرقم االصلي، وكان
اللحظة الحرجة عندما انحنى العجوز فوق الكرسي   وفي٠اخرى، وفي هذه المرة استخدم الحبل 

 وفي ٠و وقع عن الكرسي فوق البيان٠ثالث انشات عنه  للوصول الى نقطة تبعد٠ ٤٥تحته درجة 
  ٠البيانو مما اصدر صوتا موسيقيا رائعا  لحظة واحدة، صدم رأسه وجسمه مفاتيح

لالوالد بأن يبقوا في هذا المكان وليسمعوا منك هذه  عندما اعلنت الخالة لينا بانها لن تسمح
 وامسك ٠ان يجد المكان الضروري لدق المسمار " صادق "  واخيرا استطاع العم٠العبارات
 وكانت الضربة االولى فوق اصبعة وصرخ صرخة ٠بيده اليمنى يده اليسرى، والشاكوشبالمسمار ب

 واعلنت الخالة لينا بانها في المرة القادمة ، عندما ٠احدى االرجل مدوية مسقطا الشاكوش على
ان يدق مسمارا في الحائط فان، عليه ان يخبرها مسبقا لتتفق مع امها لقضاء  "صادق" يقوي العم 

  ٠حتى ينتهي من عمله دهااسوع عن
انني فعال احب القيام :  ثم قال ٠العم صادق انتن أيتها النساء تقمن الدنيا على اتفه االمور رد عليها

بمحاولة جديدة، وفي الضربة الثانية دخل المسمار كله في   ثم قام٠بمثل هذه االعمال البسيطة
كار ينظر الى الحائط حت كاد انفه ان ف" صادق" الشاكوش، اما العم  الحائط مع قسم من مقدمة

  ٠االمر ان يبحث مرة اخرى عن المسطرة والحبل، لعمل فتحة اخرى في الحائط   وتطلب٠يالمسه
فكان   لكنها لم تكن مثبتة جيدا وكانت مائلة، اما الحائط٠منتصف الليل ، كانت اللوحة معلقة وعند

" ، ماعدا العم  من التعب، ويبدو علينا الشقاء) مرهقين( كنا ٠يبدو كما لو انه قد حرث بالمحراث
ان بعض الناس  ٠وقفز فوق اصابع الكناسة عن الكرسي" صادق" جاهز وصاح العم ٠" صادق 

  ٠كانوا سيطلبون معلما من الخارج للقيام بمثل هذا العمل البسيط
  الظروف -

مراعاة الظروف  روريعند الحديث في مجموعة او في أي نوع من انواع االحاديث فانه من الض
المجموعة بعض النساء   يجب ان ال ننسى مع من نتحدث، اذا كان في٠التي يجري فيه الحديث

نراعي المكان الذي نتحدث فيه   كذلك يجب ان٠،فمن غير المناسب ان تقول بعض النكات المالحة 
كان الجالسون عن امور خاصة اذا  بين خاص ، مطعم، حديقة، او أي مكان آخر يجب عدم التحدث

 وقت الحديث صباحا، عصرا ٠يستطيعوا سماعنا مثال في المطعم ،ممن كانوا على الطاولة المجاورة
انها ال تأخذ على محمل الجد كالم الرجل في ساعات  ، مساءا؟ ان احدى النساء الحسناوات تقول

  ٠طلب يدها في ساعات العصر اليقظة  وقد تزوجت من الرجل الذي٠الليل
 كيف تصور ٠النكات ونحن نناقش موضوعا جديا ا نتحدث؟ سيكون من السخافة، ان نطلفعن ماذ



 والكلمات ٠بشكل مختلف حسب النغمة التي نستعملها  ان الموضوع نفسه يمكن ان يفهم٠الموضع 
  ٠فيه الموضوع   والنظام الذي نقدم٠التي نستخدمها 

هذه النكات والطرف جيدة فانها  رف، واذا كانتان لقاءات االصدقاء ، ال تخلو عادة من النكات والط
 لكن من غير المحبب ان تأخذو ٠انقطاع تنعش الجلسة حين ينتهي الموضوع السابق، وتبدأ فترة

 ويفضل اختيار اجود النكات ويجب ان ال ٠طعم له  الن الكثير منها ال٠النكات اغلب وقت الحديث 
  ٠عين ال من يقولها المستم تنسى ان النكات الجيدة هي التي تضحك

 
  االخبار -

التحدث باالشياء المفيدة والمثيرة، واثناء مناقشة قضية ما نحاول  أثناء الحديث مع االصدقاء نحاول
 وليس اعطاء المعلومات فقط ، ٠ اما االخبار فله وظيفة اخرى ٠بالحجج المطلوبة اقناع االخرين

  ٠يوم تقوم باالخبار عشرات المرات في كل
قد وصلت ، تتصل " س" أوصى عليها للعميل  مثال الى المدير وتخبره ان الطلبية التيتذهب 

للمسرحية ليوم الجمعة مساء تخبر صديقك بانه يباع  بزوجتك وتخبرها انك نجحت في شراء تذاكر
  ٠يهمه في المحل القريب منك سجاد يمكن ان

ومع ذلك فهناك فرق   لكن٠القيام به للوهلة االولى يعتبر االخبار شيئا عاديا، يستطيع كل شخص 
يحتوي الخبر على المعلومات  من شخص آلخر ، فالبعض قادر على االخبار بالشكل الكامل ، بحيث

ان الخبر يصبح مشوشا، ان الرومان  الضروية فيما يقوم البعض اآلخر باعطاء اجزاء متفرقة حتى
عليها الخبر من ؟ لماذا؟ متى؟ اين؟ لماذا؟ يجيب  القدامى قد وضعوا االسئلة االساسية التي يجب ان

الخ ٠٠ ماذا فعل ، متى فعل، كيف فعل٠من: معلومات عن  لمن؟ الى اين؟ واذا احتوى الخبر على
  ؟

 في كثير من ٠يعطينا االمكانية لتذكر جميع النواحي الالزمة عند الكالم  ان نظام االسئلة هذه
 وبعدها تشرح التفاصيل ولذلك ٠خبر بعدة جمل قصيرةمن االفضل ان تلخص ما في ال الحاالت يكون

 تقوم باعطاء أي خبر علينا ان نفكر في اهم شيء ضروري لفهمه؟ واذا تقيدتم بالنظام قبل ان
قام   ان بعض الناس يخطئون حينما يغفلوا ذكر الشخص الذي٠الروماني القديم فلن تنسوا شيئا

 ت اخرى يتحدثون عن عدة أشخاص في نفسبصنع الخبر ، او الذي بحث الرسالة، وفي حاال
 ٠بطريقة ال يميز السامع عن أي شخص يتم الحديث " هو" الوقت، وبعدها يستخدمون الضمائر

  اذا كان٠أحيانا يفرض عليكم ان توضحوا شيئا او تشرحوا وظائف جهاز ما او منظر ما 
  -:ةالمستمعون غير مختصين بالموضوع فعليكم االلتزام بالقواعد التالي

  ٠ان المستمعين ال يعرفون شيئا عن الموضوع  اعتبروا -1
  ٠المصطلحات العلمية والكلمات االجنبية استعملوا كلمات بسيطة وتجنبوا -2

  ٠تساعد في ايضاح الموضوع  ان المقارنات ، االسئلة ، الرسومات، -3
  عد ذلكالى الخره ثم ب في البداية قوموا بشرح الموضوع وباختصار في اوله -4



  الموجز يساعد  ان الشرح٠قوموا بتوضيح الموضوع مرة اخرى وبالتفصيل 
  ٠المستمعين على فهم الشرح المفصل 

 فانهم ال يتركون صغيرة وال كبيرة اال ويتحدثوا ٠االخبار عن شيء  ان بعض الناس عندما يريدون
ن المنتصف دون ان يشعروا ان  وهناك من يريدوا االيجاز فيبدأون م٠الخبر معناه  مما يفقد٠عنها

 ويتحدثون مع المستمع بطريقة وكأنه يعرف مثلهم عن ٠ال يعرف شيئا عن البداية المستمع
  ٠مما يجعل كالمهم غير مفهوم  الموضع

على تفاصيل كثيرة، واما النه مختصر   اما النه يحتوي٠من الممكن ان يكون الخبر غير واضح
ايجاد الطريقة السهلة الوسطى كيف نحسن   وليس من السهل٠عبشكل ال يتناسب مع معرفة المستم

 ٠طريقة هي ان تتصورا انكم سترسلون الخبر برقيا من قدرتنا على نقل خبر ما ؟ اعتقد ان أفضل
يجب ان تكونوا موجزين بشرط اال تنسوا اية معلومات  وتصورا ان كل كلمة تكلف ثالث قروش،

  ٠ذه المعلومة مرة اخرىه  الن المرسل اليه سيقوم بطلب٠معمة
الذي اضطر الى ارسال البرقيات لفترة  من الممكن ان تبدو لكم هذه الطريقة مصطنعة، لكن الشخص

االخبار، فمن جهة تكون المعلومات كاملة ومن  معينة، سيخبركم كم هي فعالة هذه الطريقة في نقل
  ٠جهة اخرى تكون موجزة باكبر قدر ممكن 

محالت بيع   في احد٠حدى الحاالت في كتاب لتعليم العاملين في التجارةأتذكر انني قرأت عن ا
ان يحصل على   احدهما استطاع٠الخضار والفواكه، كان هناك اثنان من الشباب في سن واحدة

، بأن هذا ليس من العدل   ذهب ليشكوا الى رئيسه٠راتب مرتفع بينما اآلخر بقي يأخذ الراتب القديم
وفي هذه االثناء سمع صوت  ن يعمالن نفس العمل ، ولهما نفس الخبرةفي شيء ، ألن االثنا

 وقال انه ٠ وعاد الشاب مسرعا٠الموزع شاحنة تقف امام المحل ، فأرسل الشاب ليرى ماذا احضر
نحو الشاحنة ثم عاد واخبره عن كمية   استدار الشاب وهرع٠فسأله عن الكمية" بصل"احضر 

الشاب ان يعود مرة ثالثة ليعرف سعر  لموزع؟ وكان علىالبصل ، وكم السعر الذي عرضه ا
 وبعد ٠ وقال له اذهب وانظر ماذا احضروا٠االخر البصل، وعندما عاد اجلسه الرئيس وطلب الشاب

واحضر كذا وكذا كيلوا غرام من البصل بسعر كذا  "س"وصل موزعنا : قليل عاد الشاب وقال 
 وعندما ذهب ٠ شكره الرئيس على هذه المعلومات٠ النموذج  وهذا هو٠وكذا، والبصل درجة اولى

  ٠هل عرفتم لماذا يأخذ راتبا اعلى من راتبكم ٠التفت الى الشاب االول وسأله
 يقف صف طويل من الناس وكان الرجل يخدم الناس ٠القطار امام بائع التذاكر في احدى محطات

بدأ الناس خلفها بالتذمر  و٠العجائز، وفجأة توقف العمل  بسرعة حتى وصلت احدى النساء
 لماذا حصل ذلك ؟ألن المرأة بدأت بالحديث بأنها ستذهب ٠القطار والشكوى من انهم سيفقدون

ابنتها، وغير ذلك من التفاصيل دون ان تذكر مباشرة اهم شيء وهو أي خط  لحضور حفلة زفاف
ث طوال وعرضا عن السن ممن ليسوا معتادين على سرعة المدينة، ويحبون الحدي  ان كبار٠تريد

 مع انه من المعروف اننا في مثل هذه الظروف يجب ان نكون سريعين ٠الخاصة اشيائهم
 حياتنا اليومية نواجه الكثير من هذه الحاالت خصوصا اذا كان الكثير من الناس  وفي٠وموجزين



مراقبة  ع وفي نفس الوقت نستطي٠ واثناء انتظارنا نستطيع التفكير فيما سنقول للبائع٠ينتظرون
  ٠تصرف االخرين ، وقياسه على التصرف النموذجي 

 كما حصل معي اذ كنت مسرعا الى محطة ٠الشديد مدعاة لسوء الفهم وأحيانا تكون االختصار
وفي اللحظة التي وصلت فيها القاعة، كان " وارسو" ضيوف قادمين من  القطارات الستقبال
 والتفت الى احد ٠ اكون قد اضعت ضيوفي وخشيت ان٠من جهة القطار  المسافرون قادمين
  ٠ال هنا صوفيا :  واجاب بتردد٠هذا وارسو؟ واختلط عليه االمر  هل٠المسافرين وسألته

 
  معينة نقاش قضية -

القضايا، بعض  كما في العمل كذلك في حياتنا الخاصة يكون كل فرد منا مضطرا لبحث مختلف
اآلخر نادرا ما يفعلون  القضايا كل يوم، بينما البعضالناس كالمسوؤلين مثال يبحثون الكثير من 

  ٠ذلك 
 يعتقد انه ال داع للحديث عن مثل هذه ٠المباحثات ان القارىء الذي اعتاد على القيام بمثل هذه

الناس ال يعرفون المبادىء االساسية لبحث اية قضية ، وعندما   لكن الكثير من٠االمور الواضحة
الكثير دون ان ينهوا جميع نقاط القضية، واألهم من ذلك دون الوصول  يفعلون ذلك يضيعون الوقت

  ٠الى نتائج محددة 
تبحث بيت  لذلك يجب التمييز بين القضية التي تبحث بين شخصين او طرفين، وبين القضايا التي

ام ال   وهناك عامل ثالث مهم هو هل يمس الموضوع مصالح االشخاص٠عدة اشخاص او اطراف
متعددين وكان  ح ان بحث الموضوع سيكون اكثر تعقيدا اذا كان االطراف المشاركون ومن الواض٠

  ٠لكل طرف مصلحة في الموضوع المطروح للبحث 
 

  االستعداد للنقاش -
القضايا االقل أهمية  من المفضل ان يتم تحضير مختلف نقاط البحث والنتائج المتوقعة كتابيا، اما

  ٠نا لبحثهافيكفي التفكير فيها اثناء ذهاب
االخرى يجب االستعانة بالمعلومات والمواد التي بدونها ال يمكن ان تبحث  وفي بعض الحاالت

وكثيرا ما يؤجل البحث حينما يكتشف احد الطرفين او كالهما ان بعض المعلومات  القضية ،
  ٠تنقصه الضرورية

يبدأون ببحث  الناسان اهم نقطة في التحضير للبحث هي ان تعرف ماذا نريد، احيانا بعض 
هذا ممكنا اذا اراد   ويكون٠موضوع ما دون ان يكونوا قد حددو مسبقا موقفهم من هذا الموضوع 

يحدث قبل البدء ببحث  الطرفان التعرف على الموضوع مدار البحث فقط، مع ان هذا يجب ان
حوثة، وتحديد رأينا القضية المب  اذا لم نكن نملك المعلومات والمواد الالزمة للحكم على٠الموضوع

كان القرار النهائي يعتمد على ادارة   واذا٠فيها، فان من الضروري االسراع بالحصول عليها 
ألنه قد يحدث ان يبعثنا المدير لبحث القضية  ٠مؤسستنا فيجب معرفة رأي المدير حول القضية



  ٠أخذ قراره الخاص  ليتعرف على رأي الطرف اآلخر، ليستطيع
األطراف االخرى، حتى اجراء  حث قضية معينة يتطلب المعرفة المسبقة آلراءان التحضير لب

  ٠مباحثات مسبقه مع كل منهم بهدف كسبهم الى جهتنا
  أثناء البحث والمناقشة لنضع انفسنا في مكان اآلخرين -

اكدنا على ان من أهم الخصائص التي يتحلى بها االنسان ان  في مكان سابق من هذا الكتاب
 اذا استطعت أخذ فكرة عن رأي وشعور ورغبات ٠الطرف اآلخر  وضع نفسه في مكانيستطيع

تتناسب مع هذه االمور، فان حياتك ستكون اسهل بكثير من حياة  الطرف اآلخر وجعلت تصرفاتك
 والعقبات النهم يحكمون ٠ ان الكثير من الناس يتعرضون للمصائب٠ذلك االغلبية التي ال تستطيع

 ٠ وال يتصورون ان الآلخرين لهم ايضا رغباتهم وآراءهم٠جهة نظرهم االنانيةو على كل شيء من
  كنت انظر من النافذة٠اذكر لغاية اآلن ما حصل معي عندما كنت في الرابعة من عمري وما زلت

النافذة   ثم هبطت عند طرف٠ دون نجاح ٠وفجأة الحظت ذبابة تصطدم بالزجاج وتحاول الخروج 
ماذا :  وقالت٠اللحظة  استوقفتني امي التي اقتربت مني في تلك٠اول نقلهااخذت عودا وبدأت اح

 لقد ٠عندما سمعت هذه الكلمات تفعل؟ تصور أن احدا يريد قتلك، اتذكر حينها الشعور الذي اصابني
 النني والول مرة قمت ٠كانت لحظة مهمة  وبدأت ارتجف ، بالنسبة لي٠تخيلت ان احدا يريد قتلي

للمناقشة يقلقنا التفكير، ونحاول قدر االمكان تصور  عند التحضير٠ن كائن آخر بوضع نفسي مكا
وما يخشى؟ وما هي مطالبه؟ واذا كان الموضوع يقدم فائدة   ماهي مصلحته٠وضع الطرف اآلخر

 ليكون له مصلحة في ٠التنازالت التي يمكن ان نقدمها للطرف اآلخر لنا، فاننا نبدأ بالتفكير في
نجد الحجج التي نستطيع ان نقنع الطرف اآلخر بأن تنفيذ الخطة  جب ان وي٠مشاركتنا

للنقاش بكتابة الكلمة التي سنلقيها امام الطرف اآلخر وفيها نشير الى  وننهي استعدادنا٠سيفيده
 والنتائج التي يجب التوصل اليها ويمكننا ٠ والحجج التي نريد استعمالها٠يجب بحثها النقاط التي

  ٠الخ٠٠نظام القديم لالسئلة من ، ماذا، عن ، متىنستعين بال ان
 

  التباحث -
  -:عند مناقشة اية مسألة او قضية فيجب االلتزام بما يلي

  ٠)بنظام( للقضية نقطة تلو اخرى  يجب ان ينظر 01
  ٠مهمة يجب ان ال ننسى اية نقطة خاصة اذا كانت 02

  ٠ان يقوى المشاركون على الحديث في القضية 03
  ٠االمور الرئيسية دم االنحراف عنع 04

  ٠يجب تحديد النقاط التي اتفق عليها الطرفان  05
  ٠التي لم يصلوا فيها الى اتفاق بعد  النقاط 06

  ٠تعميم نتائج البحث بشكل دقيق  07
كالما  كنتم مستعدين للبحث مسبقا، فانكم ستخرجون بقرارات دقيقة ومحددة، ولن يكون البحث واذا



فان مهمتك لن  اذا كان الطرف اآلخر يسهب في شرح التفاصيل وال يوجد ترابط في كالمه و٠فارغا
بامكانكم متابعة  واذا كنتم مستعدين بشكل جيد للبحث في قضية معينة، فسيكون٠تكون سهلة 
 اما اذا لم ٠تعديل كلمتكم  ومعرفة آراءه ، وردود فعله، وبناءا على ذلك تستطيعون٠الطرف اآلخر

ستقولونه، ولن تتمكنوا من متابعة آراء  مستعدين فسيكون همكم الوحيد هو التفكير فيماتكونوا 
 وهل كان ٠يجب التفكير فيه ، كيف جرى  وبعد انتهاء البحث في الموضوع٠الطرف الآلخر 

 ان هذا يساعد على تطوير قدرتنا على التباحث ٠فيها تصرفنا سليما، وما هي األخطاء التي وقعنا
  ٠بل في المستق
 
 

  المناقشات -
للمناقشة ومع ان الهدف  أثناء دراستي في اوروبا ، كنت مع بعض زمالئي نلتقي بانتظام في حلقات

شيئا ننتظره بفارغ الصبر كل  االول كان تطويرلغة الدراسة الجديدة اال ان المناقشات اصبحت
  -:علمتنا  وبال شك قد اثرت علينا هذه المناقشات النها٠اسبوع

  ٠تحديد القضايا وتعريف المفاهيم 01
  ٠التعبير الدقيق  02

  ٠شحذ تفكيرنا، وتعلمنا االدالء بالحجج والبراهين  03
  ٠المجال لآلخرين بالتحدث  التعامل بنظام واتاحة 04

  ٠ادارة المناقشات  05
  ٠االستنتاجات  اختتام المناقشات يوضع 06

كان عله ان يحضر قضية   كل مشارك٠ كنا نجريها وسأوضح باختصار قواعد حلقة المناقشة التي
ينتهي افراد الحلقة ثم تطرح   وهكذا حتى٠معينة، وكان يبدأ بالرد ذلك الذي يجلس على يمينه

 وهكذا كان كل فرد يمر بجميع ٠صاحبها القضية الثانية ويبدأ بالرد ذلك الذي يجلس على يمين
وكان صاحب ٠الثاني حتى العدد النهائي الفراد الحلقة  واخرى٠ فيكون ناره البادىء بالكالم٠االدوار

يقود الحلقة ، ويحرص على ان يكون النقاش مسلطا على   فكان٠البيت يقوم باعمال الرئيس 
  ٠ وفي الختام توضع الخالصة٠المطروحة النقاط الرئيسية في القضايا

 
 لغاية اآلن؟ اال ان الصعوبة اية حجج او براهين لم تطرح وكان البادىء بالنقاش له االسبقية في

الوقت الكافي للتفكير، على العكس من ذلك االخير الذي كان يملك الوقت  كانت تكمن في انه ال يملك
 اال انه كان من الصعب عليه ان يجد أشياء جديدة يضيفها ٠في القضية المطروحة الكافي للتفكير

 ها من هذه الحلقات تتطابق مع توصياتان التجربة التي اكتسبنا٠سبق وقيل عن الموضوع الى ما
 علم النفس الحديث فغالبا ما نتوصل الى نتائج تتصدى ان تكون المتوسط الحسابي الفكار

هذا   اتذكر انني وضعت كقضية للنقاش احد المواضيع، وكنت قد قرأت كتابا سهال عن٠المشاركين
جميع  ع المشاركون اكتشافدقيقة استطا)٤٠-٣٠( من الممتع والعجيب انه ولخالل ٠الموضوع



ان المؤلف قد   مع انه من المؤكد٠النقاط المهمة المتعلقة بهذا الموضوع والتي وردت في الكتاب
  -:المناقشة  ان هذا يحدث النه اثناء٠امضى عدة شهور او سنين في تأليف ذلك الكتاب

  ٠يتم تنسيق افكار االفراد والمتناقشين  -1
  ٠موا افكارهم بذمة اكبر مما لو كانوا وحدهم ينظ يضطر المناقشون ان -2

  وتستبعد فورا، بينما ال يحصل هذا عندما يفكر الفرد االخطاء الفكرية تكتشف -3
  ٠بمفرده

  ٠الجديدة يتم تطويرها  االفكار -4
 لكن يجب القول ان ٠الناشئة في العمل  ان هذه المعلومات يمكن االستفادة منها في حل القضايا

و "دينيس"  وقد اثبت علماء النفس ٠مراحل  يختلف اذا كانت القضية تتألف من عدةالوضع س
المجموعات، واالفراد المنفصلين في حل القضايا، وكانت النتيجة  بعد ان قارنوا بين امكانية" راسل"

 لكن اذا كانت القضية تتطلب حال من ٠استطاعت ان تحل عددا اكبر من القضايا ان المجموعة قد
 أكثر نجاحا من) الذين يساوون من حيث العدد افراد المجموعة(فان االفرادالمنفصلين  راحل،عدة م

  ٠المجموعة 
 وحفزهم ٠لتغيير اراءهم ٠لقد سبق وتحدثنا عن التأثير الذي تملكه المجموعة على افرادها

ي القائل ومساعدوه الى الرأ" ليفين "  واثناء التجارب توصل٠للمشاركة الفعالة في حل قضاياهم
 فاذا توصلت هذه الحلقة الى رأي معين ٠المناقشة بأنه يالحظ تغيير كبير في سلوك الفرد في حلقة

  ٠تغييره بسهولة اكبر مما لو حاولنا اقناعه على انفراد  ، فأن الرأي السابق للفرد يمكن
لم الحديث ان يجرب التثقيفي لحلقات المناقشة، واقترح على كل قارىء يريد تع لنعد ثانية الى الدور

هذه  التي تقدمها االمسيات الفكرية المشابهة لتلك التي تحدثت عنها قبل قليل لكن في مثل الفائدة
المتعلقة  االمسيات يجب التقيد بقواعد معينة، وال تجور المناقشة دون تعريف مسبق للمفاهيم

المشاركون  قاطعة ومنع م٠ كما يجب منع أي تشعب في النقاش٠بالموضوع الرئيسي للنقاش
كما يجب منع أي   واال يسيطر بعض المشاركين فقط على الحديث٠لبعضهم البعض اثناء الحديث 

هي المواضيع   ما٠ واخيرا يجب الوصول الى خالصة واضحة لمجمل النقاش٠هجمات شخصية 
تعتبرونها هامة ويجب  التي يمكن بحثها في حلقة نقاشية من مجموعة من الشباب؟ كل قضية

  -: وسأشير الى عدة امثلة٠الوصول الى حال لها
  ٠المناسب لزواج الشباب  ما هو السن 01

  انجاب االطفال ام العكس؟ ومن ثم التفكير في٠هل من الضروري تجهيز البيت اوال 02
  على ماذا تعتمد صالبة الزواج ؟ 03
  االخطار التي تهدد الزواج؟ ما هي 04

  الكحولية؟ من شاب يتناول المشروباتهل يمكن للشابة ان تتزوج  05
  ما هو تصوركم للنجاح في العمل ؟ 06

  ٠يتحلى بها الشخص ليكون محبوبا ما هي الصفات التي يجب ان 07



  0 ما هو الشيء االكثر ضرورة ليصبح الشخص راضيا 08
  ٠ما هو تصوركم للسعادة 09

  لضروري ان تسمحفهل من ا ٠ما دام ان االجهاض قد سمحت به بعض الدول 010
  ٠بانهاء حياة المرضى الذين ال أمل لهم في الشفاء

نجيد   تستطيع مساعدتنا في ان٠ليس هناك من شك في ان حلقة النقاش المنظمة بشكل حسن
المفاهيم المستعملة   وان نناقش بأدب ،وان نحترم اراء الطرف الآلخر، وان نحدد معاني٠التحدث 

  ٠للنقاش  يا حياتية اساسية من خالل طرحهاكما اننا تستوضح عن عدة قضا
باقتناعنا ولتغييرنا   ان حب الذات يعيقنا عن ان نعترف٠ان المناقشات تعلمنا اشياء اخرى مهمة

يمكنه التخلي عنها، دون ان   وال٠آلراءنا ، ان بعض الناس يعتبر اراءه وكانها ملكه الشخصي
" قدسية اراءنا الشخصية" بالتدريج وتحمي   المواقفيشعر بفقدانه لهيبته، ان المناقشات تغير هذه

واذا اعتاد ٠ فان النقاش ذاته يؤثر على ارائه ٠بخسارته حتى لو لم يعترف الطرف الخاسر النقاش
 اذا كاتنت المعلومات الجديدة ، الفروق ٠آلرائه لن يعد يؤلمه الشخص على النقاش، فان تغييره

  ٠م الرأي السلي والحجج والبراهين دعمت
 

  كيف نقدم الخبر السيء -
 فمن المعروف عن اليابانيين مثال انه تظهر على وجوهم ٠السيء  هناك طرق مختلفة لتقديم الخبر

  ٠بان قريبا لك قد توفي  ابتسامة قبل ان يخبروك
يذهب للعمل خارج البلد وفي احد االيام   عندما كان على شقيقي ان٠اتذكر حادثة من ايام طفولتي

  ٠ وجرى هذا الحديث بينه وبين امي ٠محترم  حضر الى البيت رجل٠ كان أخي سيعودعندما
  ٠لقد حضرت من طرف ابنك  -

  ٠اجلسوا تفضلوا -
  ٠ ارجو ان ال تقلقوا٠فقط -

  ماذا حصل ؟ -
  ٠ان ال تقلقوا  فقط ارجوكم٠ال شيء -
   ام حصل معه شيء ؟٠هل هو مريض  -

  ٠٠ ال شيء ٠ال  -
  ا ماذا حصل ؟قولو لكن -

الشخص قد استطاع ان يثير في   ان هذا٠ابنك أرسلني، الخبرك بأنه سيعود غدا وليس اليوم  -
 عندما كنت طالبا ٠شقيقي سيعود غدا  وكان يكفيه ان يقول ان٠امي االحساس باعظم المآسي 
ي في ذلك القوت  الن٠ال اذكرها لالسف) الكتاب اسم المؤلف واسم( قرأت كتابا بلغاريا مترجم ممتعا

المؤلف بأن يقدم الخبر السيء على دفعات كي ال يصدم   وفيه يقترح٠لم اكن اسجل المصادر
 انتظر احد السالطين االقوياء لعدة ايام ٠من العصورالماضية   واعطي مثال٠المستقبل ثقل الخبر



ن وانحنى على  واخيرا حضر احد الفرسا٠التي ذهبت لمحاربة احد اعدائه اخبارا من قائد جيوشه
  وارتعد السلطان من٠واخبره ان جميع جيوشه باستثناء قسم صغير قد قضي عليها٠السلطان قدمي

  وامر بوضع قائد الجيوش في٠الغضب وامر باعدام هذا الفارس الذي احضر الخبر التعيس 
ر السيء الخب  ولو نقل٠هذه الطريقة خاطئة في نقل االخبار السيئة   ان المؤلف يعتقد ان٠السجن

القائد ان يبعث عدة رسل  بالتدريج لما سجن القائد، واعدم الرسول، وبدال من رسول واحد كان على
جيشين كل واحد منهما يفوق ضعفي جيشنا،  ان العدو قد جرد علينا: الرسول االول: باالخبار التالية

سول الثاني ان العدو من هذا التفوق ، يقول الر وبعد ان يكون السلطان قد فكر في الخطر العظيم
ان السلطان في هذه الحالة يستطيع تخيل الخطر الذي  0 " يحاول تطويقنا، لكننا بدأنا باالنسحاب

جيشنا في وضع جيد، لكن العدو يفوقنا اربع : الرسول الثالث فيقول  وهنا يأتي٠يمكن ان يحدث 
  ٠المعركةاصبح السلطان متأكدا من ان جيشه لن يربح : للقتال مرات ، ونستعد

 اما بالنسبة لنا فقد خسرنا ثالثة ارباع ٠خسر العدو خسائر ال تعد وال تحصى  لقد: الرسول الرابع
السلطان   وبهذه الطريقة ادى تتابع االخبار بالتدريج الى ان يتهيأ٠ويستعد الباقي للرجوع جيشنا،

 وقد ٠اربع مرات  فوقه وقد عرف ان جيشه ال يمكنه االنتصار على جيش ي٠لسماع الخبر النهائي
الرسل احياء والن يعاقب   وفي هذه الحالة سيبقى٠سر من أن جزء ال بأس به ، قد بقي من جيشه

بعض االحيان نجد انفسنا في وضع   في٠ ومن السهل ربط هذا المثال القديم بعصرنا الحاضر٠القائد
ل خبر الوفاة الى اهل المتوفي ما يضطرون نق يحتم علينا نقل خبر سيء، كاالطباء مثال الذين كثيرا

  ٠الخبر  الذين يجب ان يكونوا مهيئين الستقبال
 وبعدها ٠عائلة المريض  في البداية يخيف افراد٠احد الجراحين قال لي انه يستعمل طريقة معاكسة

المرات احضر لعيادته شخص   في احدى٠يطمئنهم بأن االمور قد سارت بأفضل مما كان يتوقع
فاعلن الجراح الفراد عائلة  ٠ وكان من الواضح انه يجب بتر احدى قدميه٠غةمصاب بجراح بلي

 وفي ٠ويمكنكم تخيل رد فعل العائلة ٠ ويجب قطع قدميه االثنتين٠المصاب بأن الوضع خطير جدا
 وقد ٠ما يرام وقد قطعت احدى قدميه فقط اليوم التالي اخبرهم بأن االمور قد سارت على احسن

 ان رد ٠الن احدى القدمين قد بقيت على االقل  وهم اكثر سرورا من االمس،ذهب اقرباء المريض
 ٠مهيئين لخبر اسوا كانوا تعيسين لقطع احدى القدمين  ولو لم يكونوا٠الفعل االنساني غريب حقا

 القدمين قد بقيت وهكذا فان الخبر السيء يمكن ان ينقل بثالثة طرق اما االن فقد سروا الن احدى
:-  

  ٠وبدون تحضير مسبق  فجأة -1
  ٠على مراحل وبالتدريج  -2

   وبعد ذلك يقال بأن٠تعيس اكثر مما هو في والواقع في البداية يصور الوضع بأن -3
  ٠كان متوقعا  االمور قد سارت بشكل افضل مما

 
  الشكــــوى -



ك ليس من السهل االخالل بهيبة الشخص المنتقد، كذل ان القليل من الناس يستطيع ابداء النقد دون
  ٠تقبل وتسوية شكوى ما 

  ٠الطريقة اآلتية لتسوية شكاوي المستخدمين  نقترح
  ٠يقول ما عنده، دون مقاطعة بقدر االمكان  اتركوا المشتكي٠أ: االستماع  -1

  ٠ استمعوا لكل الحقائق ٠ب
  ٠تتجادل مع المشتكي  ال٠ج

  ٠ون شكواه اكدوا للمستخدم بأنكم تفهم٠أ: تحديد الموضوع -2
   اذا استطعت اعطاء جواب اذا كان جو الحديث يسمح٠ب

  ٠للمستخدم فورا  بذلك توضح االمور
لتوضحوا له االمور، وحاولوا عدم  ٠اما اذا لم تتمكنوا من ذلك فاطلبوا منه ان يعود في وقت آخر

  ٠تكيشعورا باالستياء عند المش استخدام العبارات القانونيةقدر االمكان النها تثير
  تتطور  يجب تسوية كل مشكلة بالسرعة الممكنة، وقبل ان٠ج

   تجنبوا االسراع في اتخاذ القرار فقط٠االمور نحو االسوأ 
  ٠المستخدم، او لتبدوا في نظره انكم شخص جيد ليطمئن

  ٠حساب العدل   لكن ليس على٠ ان الحل السريع جيد٠د
  ٠ تكونوا متأكدين  اذا لم٠ ال تعدوا المشتكي بتغيير الوضع٠هـ

  ٠تبينوا من قضية الشكوى من مصادر اخرى  03
  ٠تشاوروا مع مسوؤليكم 04

  ٠اتخذوا القرار 05
  واخبروا  اذا كان هناك خطأ فاعترفوا بذلك،-اخبروا المشتكي ب أ  06

  ٠المشتكي بكيفية تصحيحه
   اذا كانت الشكوى مرفوضة، فوضحوا-ب 

  ولوا اقناع وحا٠االسباب الداعية لذلك 
  ٠المشتكي بعدالة القرار المتخذ 

   ووضحوا٠ اذا لم يقنع المشتكي فال تهددوه-ج
  ٠امامه له ماهي االمكانات الخاصة

  ٠قوموا باعداد تقرير مكتوب عن الحالة -7
 

  بين الناس من وجهة نظر علم النفس االتصاالت والعالقات -
النفس الحديث ، بعمل الكثير ، فباالضافة الى تركيز  خالل الربع االخير من هذا القرن ، قام علم

الناس، فانه قام بعمل مئات التجارب بهدف معرفة التفاصيل حول هذا  االنتباه على العالقات بين
 ماذا ٠عندما يلتقي شخصان؟ عندما يتبادالن الحديث حول هذا الموضوع  ماذا يحدث٠الموضوع



 كيف تتطور ٠ تتغير العالقة بين الشخصين االولييناليهما شخص ثالث، كيف يحدث عندما ينظم
  ٠الخ٠٠المنطقية للسلوك السليم  العالقات

تبحث في العالقات االنسانية تعتمد على الخبرة  قبل الحرب العالمية الثانية، كانت الكتب التي
هذه  ان الكثير من ٠المجال يتم صنعها في المختبرات  اما اآلن فان المعرفة في هذا-العملية

 وهناك معلومات مخبرية اخرى تكشف الجوانب الخلفية لمثل ٠العملية المعلومات تؤكد صحة خبرتنا
 كالحديث بين شخصين اثنين وفي هذا الفصل سوف نطلع ٠نعتبرها عادية جدا هذه العالقات التي

  -: آخر ما توصل اليه علم النفس في المجاالت التالية القارىء على
  ٠المتبادلة بين شخصين اثنين اعيةالعالقات االجتم -1

  ٠نشوء الصداقة  -2
  ٠الصغيرة المجموعات االجتماعية -3

  العالقات االجتماعية المتبادلة بين شخصين اثنين -
منهما له اسلوبه الخاص في التصرف والسلوك، وهذا السلوك نابع من االختالف  يلتقي شخصان كل

 ٠حظة وعندما يلتقيان يكون لكل منهما هدفه الخاص والخبةر، والمزاج في تلك الل في الطبع
 ان االثنان يتكلمان في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ايضا يطرحان االسئلة، وكل منهما تصوروا

التعامل   فلن يتمكنا من٠يتحدث عن شيء مختلف ، اذا لم يستطع االثنان التكيف احدهما مع اآلخر
  ٠والتعايش مع بعضهما البعض 

  -:عناصر للعالقات االجتماعية المتبادلة فان هناك عدة" مايكل ارجايل" ر وكما يذك
يلتقي اثنان، فان وقت لقاءهم يكون ممتلئا بالحديث، واذا  في اغلب االحيان عندما:كمية الكالم -1

واذا كان مجموع النسبتين يتعدى % ٤٠فان االخر يتبقى له  من الوقت ،% ٦٠تكلم احدهم 
واما ٠احدهما كان يقاطع الآلخر، او انهما كانا يتكلمان في وقت واحد عني ان، فان هذا ي% ١٠٠

، فان هذا يعني ان الصمت كان يحل من وقت آلخر مما يسبب % ١٠٠يقل عن  اذا كان المجموع
 وبالتالي فان المهمة االولى هي ادخال التناغم في الوقت الذي يتحدث فيه احد االشخاص ٠االرتباك

الملتقيان من الحديث  ية الثانية هي مدة القاء التي تعتمد على االهمية التي يقوضهاالتقن٠مع االخر
عندما ال يهتم باالشارات  لكن في بعض االحيان تكون مدة اللقاء مفروضة من قبل الطرف اآلخر

  ويتحدث ويتحدث  ويبقى يتحدث٠ والتي تدل على رد فعل سلبي٠الصادرة عنك
واذا كان االول يتحدث ثلثي الوقت  بين شخصين ، فانها تأخذ طابعا ثابتاعندما تنشأ عالقة متبادلة 

الثاني ان يغير هذا التناسب غير المريح اال   فانه من الصعب على٠والثاني يتحدث ثلث الوقت فقط
  ٠قوله يجب ان يكون ممتعا ومفيدا لالول   ومع ذلك فان الشيء الذي يريد-تدريجيا

   مدة٠من ذلك عدد الكلمات في الثانية  ويفهم-:بادل معدل سرعة التصرف المت -2
   واذا٠الخ ٠٠االعين ، االيماءات قبل االجابة، سرعة حركة) السكون( الفتور 

  "يرضي" الثاني سوف  كان الشخص االول اكثر سرعة من الثاني، فان بطء
  ٠ بينما سرعة االول ستترك انطباعا سيئا لدى الثاني ٠االول 



 الحديث سرعة معينة ، تحددها مدة حديث الشخص االول والشخص الثاني انتسود اثناء 
االجابة على  المتحادثين يجب ان يكيفا بشكل متبادل سرعة حديثهما، ومدة الحوار بينهما، وسرعة

اشارات تسهل عملية   ومن الممتع اننا ودون قصد نعطي الشخص اآلخر٠اسئلة بعضهما البعض 
واكتشف انه عندما يبدأ الشخص  ٠بحث في هذه االشارات" كندن٠أ" الثنينالتعامل المتبادل بين ا

علماء النفس ان هذا يحدث الن   ويعتقد٠االول بالحديث فان ببعد نظره عن الشخص الثاني
ما سيقول ولذلك فهو ال يرغب في  الشخص االول عندما يريد ان يتحدث يجب عليه التركيز على

حديثه فانه ينظر الى الشخص الثاني من   اما اثناء٠شخص الثاني تشتيت فكره بمتابعة رد فعل ال
 وفي ٠على موافقته على استمراره في الحديث مثال وقت الخر ليتأكد من أنه يعطية االشارات الدالة

واحيانا ٠وبهذا يعطيه اشارة بأنه يستطيع البدء بالحديث اآلن نهاية حديثه ينظر الى الشخص الثاني
على االول ويقاطعه في الوقت غير المناسب ،وفي حالة اخرى يستمر االول  الثانييحدث ان ال يفهم 

 وبعد مرور وقت معين تسود سرعة ٠يفقد صبر الثاني ويضطر الى مقاطعته في الحديث حتى
  ٠االثنان الحديث في وقت محدد محددة ، ويتبادل

   ، مستعملين مافوق االخرين يوجد بعض الناس الذين يحبون االرتفاع: التعالي  -3
   وتحديد موضوع٠االومرا التي يتمثل في اعطاء" تكنيك السيطرة" يسمى ب 

النغمة الواثقة للصوت، واهمال   ارتفاع الصوت ،سرعة الحديث ، مقاطعة االخرين ،٠الحديث 
يب  واذا استعمل مثل هذه االسال٠العالقات المتبادلة تطلعات االخرين لبلوغ قدر معين من التأثير في

 فانها لن تخرج عن تكنيك ٠) الخ٠٠مسؤول ، معلم ) شخص يعلو على االخرين بحكم مركزه
 فانه ال يبقى ٠سلطوي بأخرين ليس له عليهم اية سلطة السيطرة اما اذا التقى شخص ذو طبع

  ٠الن اآلخرين سيبدأون باالبتعاد عنه وقطع عالقاتهم به  امامه اال التخلي عن هذا الطبع
فانه ) معتاد على الخضوع(ذو طبع معين مهيمن واآلخر ذو طبع مذعن  حد المتحدثيناذا كان ا

 اما اذا التقى اثنان لهما طبع مسيطر ٠توافق بين هذين االسلوبين في السلوك يمكن الوصول الى
  ٠يحاول الهيمنة على اآلخر، فسيحدث صراع بينهما ال محالة وكل منهما

 يعبر بشكل تصويري التناقض الذي ينشأ في عالقة اثنين ٠" روثعلى كومة  ديكان" والمثل القائل
" عالم النفس ٠ وكما نعلم فان العواقب لن تكون جيدة٠الظهور اكثر من اآلخر يريد كل منهما

 وكانت هذه ٠ببعض التجارب على مجموعات معظم افرادها ذوي طبع مسيطر قام" شولتز
 ان ذلك ٠اة، والتي تتطلب تعاونا ما بين المشتركينفعالة في تنفيذ المهام المعط المجموعات غير

  ان الدرس المستفاد من هذه٠الن كل فرد كان يحاول الحصول على السيادة في المجموعة كان
فقط  "رؤوس"  ومن خبرتنا الحياتية هو ان مجموعة مكونة في اغلبها من ٠المعلومات النفسية 

القوية تصطدم   الن الشخصيات٠ه المجموعة كأفرادلن تحقق توقعاتنا النابعة من نوعية افراد هذ
  ٠فيما بينها وتبدأ بالصراع على قيادة المجموعة 

االنسان يستعمل اشارة محددة تؤدي الى ردود فعل ايجابية، او سلبية لدى الشخص  ولقد ثبت ان
 يشجع وهذا االخير يمكنه ان ٠ويجب على المتحدث ان يتابع بنظراته رد فعل المستمع ٠الآلخر



التعبير عن   ويمكنه٠ او انحناء الرأس داللة على الموافقة٠المتحدث على متابعة الكالم بابتسامه
اخرى او يظهر على  رد فعل سلبي اتجاه الحديث او اتجاه السلوك، كأن يعبس، او ينظر الى جهة

 النظرات نستطيع من خالل  ومن المعروف جيدا اننا٠الخ ٠٠ او ان ينظر الى ساعته٠وجهه الملل
 ٠أثناء مناقشة جادة او العكس   كأن نمزح٠وااليماءات ان نظهر لآلخر بأنه ال يحسن التصرف 

  ٠نتحدث عن اشياء خاصة امام الغرباء  او أن٠أي نبدأ الحديث عن امور جادة في جلسه مرحة
  التقارب الجسماني ، والنظرات المتبادلة وتعتمد على: الخصوصية في العالقات  -4

  مثل هذه العالقات يكون من  وفي٠الخ٠٠حاديث حول مواضيع شخصيةواال
  ٠البعض من سلوكهم الضروري ان يوحد الشخصان اللذان يلتقيان مع بعضهما

  الطبع ، ورسميا النه اذا كان احدهما اكثر صداقة من االخر ، فانه سيعتبره بارد
   ويتدخل في٠الكلفة فع اما اآلخر فسيعتبر ان االول يبالغ في ر٠ويتعامل عن بعد

  ٠أموره الخاصة
   او قانون المناقشة٠بين اثنين اما قانون التعاون يسود في العالقة: التعاون والمناقشة -5

   أثنان من٠ مثال٠القانونيين يحالن في عالقة واحدة وفي بعض الحاالت نجد ان
  تطلب ان يثقويتقدمان بنفس الوظيفة، ان التعاون ي ٠االصدقاء لهما نفس التخصص

  ٠ال نسيء استعمال هذه الثقة  ويتطلب ايضا ان٠الواحد باآلخر
  مزاجهما يلعب دورا كبيرا في  فان٠عند لقاء اثنين من االشخاص: الروح العاطفية -6

   فان٠الثاني عابسا متشائما  وكان٠ ومتفائال٠ اذا كان احدهما حيويا٠عالقتهما
  ٠المتبادلة سهلة ولن تكون عالقتهما ٠كال منهما سيكون له رد فعل مختلف

  االثنين عمل شيء خاص ان التنافر يظهر عندما يريد كل من: هدف ومادة اللقاء -7
  ٠٠اآلخر التنزه مشيا على االقدام   بينما يريد٠ احدهما مثال يريد الذهاب الى السينما٠به

  ٠لعبته الخاصة  او لنقل اذا اراد كل منهما ان يلعب٠الخ
تؤكد في نهاية المطاف خبرتنا   اآلن ان نستخلص النتائج من هذه المعلومات النفسية، والتيلنحاول

تساعدنا على فهم الشروط الضرورية للعالقة   ان هذه المعرفة النفسية٠النابعة من حياتنا اليومية
ما العالقة بين شخصين تتطلب منهما التكيف مع بعضه  انه لمن الواضح ان٠ما بين شخصين اثنين

وبدون هذين الشرطين ال يمكن الوصول الى عالقات متبادلة  ٠ وتقديم تنازالت معينة٠البعض
 ال يمكننا ٠اماكن اخرى من هذا الكتاب فانه في عالقتنا مع اآلخرين   وكما ذكرنا في٠)طيبة(ناعمة

 مما ٠ واال تصبح العالقة غير مريحة للطرف اآلخر٠وانما علينا ان نعطي ايضا ان نأخذ دائما،
 ان العالقة مع شخص او مجموعة تضطر االنسان الى كبت انانيته، وتكييف٠الى انهائها سيضطره

بقدر ما  ٠ بقدر ما يكون المرء صغيرا في السن٠افعاله وسلوكه بما يتناسب مع مصلحة المجموع 
 بعد اذا تزوجا  ولذا فليس من المستغرب ان الرجل او المرأة٠يتمكن من التأقلم مع اآلخرين 

الزواج هو عالقة مبتادلة   الن٠االربعين ان يواجهها صعوبات كبيرة في التأقم مع بعضهما البعض
  ٠تحتاج اكثر من غيرها الى تكيف متبادل 



  نشوء الصداقة -
يظهر شعور عند  في البداية تكون العالقات المتبادلة غير ثابته الى درجة كبيرة، وبعد عدة لقاءات

 عالم ٠التقابل بشكل اكبر ونتيجة لذلك يبدآن في٠ي ان يريا بعضهما البعض الطرفين بالرغبة ف
الطالب ، الذين يعيشون معا في السكن  بين كيفية تطور عالقات من الصداقة بين: أور-ب " النفس 

 ٠فانه من المتوقع ان يزداد تجاذبهم او تنافرهم   والن هؤالء الطالب يتقابلون كل يوم،٠الطالبي 
وعندما ينجح اثنان في اقامة عالقات متبادلة ترضي الطرفين  ٠ ان التجاذب يزداد اكثر والمالحظ

وللوهلة االولى يبدو ان الصداقة بين اثنين تبقى في ازدياد حتى يصبحا غير  ٠فان صداقتهم تزداد
 ٠ لكن التجربة اثبتت ان هذه العملية تتوقف قبل ذلك ٠االبتعاد عن بعضهما البعض  قادرين على

يقضونه   وكلما ازداد الوقت الذي٠علماء النفس يرون انه كلما ازدادت الخصوصية في العالقات ان
  ٠مع بعضهم البعض كلما كبرت المطالب المتعلقة بتكيف التصرفات بين االثنين

ذلك هو   ان سبب٠وبقدر ما يلتقي الناس مع بعضهم البعض بقدر ما تتشابه آراهم ومصالحهم 
اولئك الذين يشاطرونهم   اال انه يمكننا القول ان الناس يقابلون٠ل مع مرور الزمنالتأثير المتباد

  0 اآلراء والمصالح ألنهم يستطيعون التعاون معا في هذه المجاالت
السن تبدأ  ان ظهور الصداقة في سن الشباب والتي تستمر طيلة الحياة يعزى الى انه في هذه

" علماء النفس مصطلح ة موضوع الصداقة غالبا ما يستعملعند دراس٠الآلراء والمصالح بالتشكل 
ان هما الشخصان اللذين : المجموعات  بأن يطرح السؤال التالي على افراد احدى" البيان االجتماعي

  (لقضاء العطلة في نفس المخيم مثال(تفضالنهما كمشاركين في القيام بعمل ما ؟
 ان هذه البيانات كان ٠٠٠البيانات االجتماعية  سموبعد انتهاء هذا االختبار االجتماعي كانت تر

 وكان يبدو واضحا ان بعض االفراد ٠االفراد في المجموعة تتعبر بالرسم عن العالقة بين مختلف
 كما كان يتضح أي االشخاص اكثر ٠العكس من ذلك البعض اآلخر  في المجموعة محبوبون، على

  واقل شعبية؟ شعبية، وايهم منعزلين
 وثبت ان ٠بشخص آخر االختبار كانت تعرف االسباب التي تجعل احد االشخاص يعجبوفي هذا 

يكون االحتكاك بينهما بقدر ما   وبقدر ما٠العامل الرئيسي هو امكانية االتصال المستمر بينهما
يرضي بها هذا الشخص حاجات اآلخرين،   وهناك عامل آخر هو الدرجة التي٠يعجب احدهما باآلخر

 وقد كانت االسباب التي ٠تعيش اربعين طالبة اربا في احد سكن الطالبات، حيث كانتوقد اجريت تج
  -: تؤدي الى اعجاب الطالبات بفتاه معينة هي

  انها تساعد االخريات -1
  ٠تشجعهن -2
  ٠تسليهن  -2

  ٠الشعور بانهن محبوبات وقديرات تبث فيهن -4
  -: ور من الطالبة هي ما يليالنف أما األسباب التي تؤدي الى عكس ذلك أي الى

  ٠تريد من يخدمها  -1



  ٠االخريات  تريد ان تهتم بها -2
  ٠تهدف الى الظهور بين زميالتها -3

  ٠تريد مكاسب وهدايا  -4
 فهنا ٠شخص   اال انني اعتقد انها مفيدة لكل٠ومع أن هذه التجارب ال تقدم شيئا يدهش القارىء

وبالتالي  ٠عض الناس محبوبين، والبعض اآلخر مبغوضينوبطريقة علمية عرف لماذا يكون ب
االقطاب المختلفة  في بعض االحيان يقال ان٠نستطيع تحليل شخصيتنا واالستنارة بهذه النتائج 

 وفي كل ٠المطيع  ان هذا ال ينطبق فقط على ذوي الطبع المسيطر مع ذوي الطبع٠تتجاذب 
الخصال ال  مشروطا بتشابه) زوج فقطليس ال( الحاالت االخرى يكون اختيار الشريك 

هذا الشخص  احدى االسباب التي تجعل شخصا ينجذب الى شخص آخر هو ان يعرف ان٠باختالفها
يعتبر " أ"فالشخص ٠ كما اثبتت البحوث االجتماعية بأن اختيار الشريك عملية متبادلة ٠يحبه 
 وأما ٠شخص محبوب هو" أ" وهذا االخير يشير الى ان الشخص ٠بانه شخصا محبوبا" ب" الشخص

المعارف عليه في مجتمعنا   ويبدو ان السبب هو انه من غير٠بالنسبة للنفور فلم تثبت البحوث ذلك
  ٠ وانما فقط الصداقة٠ان تظهر االحساسات العدوانية
 

  المجتمعات االجتماعية الصغيرة -
اثنين، فان التوازن القائم الى مجموعة مكونة من شخصين  في اللحظة التي ينضم فيها شخصا ثالثا

 وذلك ألخذ الشخص ٠الشخصين يجب ان يعدل من تصرفاته، وتعامله  وكل واحد من هذين٠يختل 
 واذا ٠وسيكون الوضع مختلفا اذا كان هذا الشخص رجال او كانت فتاة جذابة ٠الثالث بعين االعتبار

ة قدوم الشخص الثالث كان  وحتى لحظ٠ او كان رئيسهما في العمل ٠اكبر منهما سنا كان رجال
 االثنان قد حال قضية وقت الحديث وقضية السلطة، وعندما يحضر شخص جديد فان هذه هذان

 او ٠عليه   وهذا القادم الجديد اما ان يسيطر علىاالثنين، او يسيطروا٠القضايا يجب ان تحل ثانية
االثنين  ة بين ان قدوم شخص جديد يمكن ان يؤثر على عالقة الصداق٠يأخذ وضعا وسطا

  ٠الجديد  ويمكن ان تضعف هذه العالقة اذا فضل احدهما الصداقة مع هذا القادم٠السابقين
وقد اجريت تجارب  ٠اصبحت نفسية المجموعات الصغيرة مجاال جديدا في بحوث علم النفس مؤخرا

ى حقيقية للسيطرة عل  في مجموعة مكونة من ثالثة اشخاص يمكن ان نصل الى معركة٠ممتعة
في مجموعة مكونة   وعلى العكس من ذلك٠ واضعف االشخاص يمكن ان يسقط منها٠المجموعة

 واذا ٠الباقيتن تحاوالن منعها من ثالثة نساء ، اذا أرادت احداهن ان تترك المجموعة فان االثنتين
اذا  اما ٠الرجلين على جذب انتباه المرأة كانت المجموعة من رجلين وامرأة فانه يحدث ان يتنافس

مع تغيير عدد أفراد ٠يحدث ان يتحد االثنان ضده  كان أحد االشخاص الثالثة ذو طابع تسلطي فقد
 انه ليس من السهل على االعضاء الجدد ان ٠تتغير فيها ايضا المجموعة، فان العالقات الداخلية

كبيرة  وفي المجموعات ال٠في تأثيرهم او في مشاركتهم في الحديث  يظهروا في المجموعة سواء
ان االبحاث النفسية اثبتت ان الناس يفضلون المجموعات ٠افرادها من اخذ الكلمة ال يتمكن معظم



اشخاص ففي مثل هذه المجموعات يستطيعون التحدث قدر ما ) ٦-٤(التي تتكون من  الصغيرة
 كذلك فان هذه المجموعة ٠ويستطيعون ممارسة تأثيرهم في مثل هذه المجموعات  يرغبون
 ٠ وانجاز اعمال محددة٠تشكل مركبا متنوعا من االفراد القادرين على حل قضايا معينة الصغيرة

  ٠كل مجموعة اجتماعية قوانينها الخاصة في السلوك االجتماعي" تصنع" ومع مرور الوقت 
فجأة بدأ بالسلوك   احيانا يستغرب الوالدين من ان ابنهم٠وتفرض على افرادها التقيد بهذه القوانين

مجموعة تحترم االشكال   ان ذلك يحدث اذا دخل ابنهم في٠يث داخل البيت بطريقة مختلفةوالحد
  ٠الفظة في السلوك، وتشجع استعمال العبارات القوية 

 وعلماء نفس آخرين ، قاموا بدراسة" سليتر٠اي" كانت النتائج التي توصلت اليها ابحاث  ولقد
رأسها عادة   في بداية تكوين المجموعة يكون على٠تطور العالقات المتبادلة في مجموعات النقاش

المجموعة،   ومع مرور الوقت يبرز شخص آخر في٠ذلك الذي كانت له المبادرة في تأسيسها
على القضاء على  ان صاحب هذه الشخصية يساعد" الشخصية الشعبية" ويمكن ان نطلق عليه لقب 

 لقد اثبتت ٠ الخ٠٠المرحة مجموعة بنكاتهالتناقضات بين االفراد، كما انه ينشط مزاج افراد ال
وان يكون الشخصية االكثر وعيا  البحوث النفسية ان الشخص الواحد ال يمكن ان يقود المجموعة،

يمكنه ان يقود وان يكون حنونا في   ويقول بعض علماء النفس ان الشخص ال٠في نفس القوت 
 ففي أغلب العالئات يكون األب - العائلة-االولى  نفس الوقت ، ويقارنون ذلك بالخلية االجتماعية

 األم هي تلك التي تكافىء بحنانها، ولذا تكون محبوبة ٠النسائي   بينما العنصر٠ذو هيبة معينة
 افراد المجموعة الذين هم من الجزء االسفل في هذا ٠تتشكل هرمية معينة  مع مرور الزمن٠اكثر

 بكالمهم، ويكونوا مهذبين مع االفراد الذين يقفون فيقليال ، واذا تحدثوا ال يكترث  الهرم يتحدثون
الدداج   فكما هو معروف في مزرعة٠" نظام النق "  واحيانا يتم الحديث عن ما يسمى٠قمة الهرم

وانما تنفر الداجة  ٠ وهذه ال تجرؤ على الدفاع عن نفسها٠الدجاجة القوية تنقر الدجاجة الضعيفة
الدجاجة االضعف والتي ال تدري  دجاج نظام النق حتى يصل الى وهكذا يتكون بين ال٠االضعف منها

  ٠علم من تصب نقمتها
المجموعات االجتماعية التي يعتبر االنضمام اليها اختياريا، ان هذه  تحدثنا لغاية اآلن عن

الى التنظيم القوي، ويستطيع الفرد تركها وقيما يريد، واالنضمام اليها ايضا  المجموعات تفتقر
  ٠طريقةال بنفس

ومثل هذه  ٠كذلك فنحن اعضاء في مجموعات عمليه مثل المؤسسات والمكاتب والمعاهد
العالقة المتبادلة بين   وتحدد طبيعة٠المجموعات لها تنظيم قوي، وفيها هرم وظيفي بين االعضاء 

  ٠االعضاء حسب وضع العمال والموظفين في المؤسسة المعنية 
الدنيا في  العالقة بين ذوي المراكز العليا، وذوي المراكزيصف ساخرا " براون" عالم النفس 

 ٠يقوله ذوي المراكز العليا  ذوي المراكز الدنيا يستمعون باهتمام بالغ الى ما٠االجتماعت المختلفة
الدنيا فانهم ينظرون فوق روؤس هؤالء  اما ذوي المراكز العليا، فحين يتحدثون مع ذوي المراكز

  ٠ عال ليتحدثوا معهباحثين عن شخص ذو مركز



 
 

  شامله" قدرة اجتماعية"هل توجد 
 

السابقة ان هناك اشخاصا لهم القدرة على التعامل مع اآلخرين اكثر من  يتضح من االبحاث النفسية
هو هل توجد قدرة اجتماعية شاملة، ام توجد فقد قدرة خاصة مثل ان تكون   والسؤال٠غيرهم

 ٠الخ٠٠٠ملك القدرة على التحدث امام مجموعات كبيرة من الناس بائعا قديرا، او ت مديرا ناجحا او
 علماء النفس يؤكدون على انه توجد فعال قدرة اجتماعية شاملة او عناصر عامة معينة مثل ان

اثبتت   لقد٠القدرة العالية على مالحظة رد فعل اآلخرين ، والشيء الضروري للسلوك االجتماعي 
يتميزون بالقدرة  فراد تأثيرا وشعبية في المجموعات االجتماعيةدراسات علم النفس ان اشد اال

  ٠الفائقة على متابعة رد فعل اآلخرين اكثر من غيرهم
 اثبتا ان االطفال الذين كانو يتميزون بالشعبية بين"  يادو٠د٠م" و "  كامبل ٠د٠ح" عالما النفس

 ٠بالتفصيل  صف بقية االطفالطفال في احد معسكرات االطفال الصيفية كانو قادرين على و 260
ايضا ان تستطيع   ومن الضروري٠أي ان قدرتهم على المالحظة وتحليل ردود الفعل عند اآلخرين 

وسرعة التفاعل مع   ان الذين يتسمون بالمرونة٠التنسيق ما بين سلوكك وسلوك الشخص اآلخر
عي جدا ان هذه المهارة ال الطبي  ومن٠ردود فعل اآلخرين هم الذين يملكون التأثير عليهم فقط 

 ٠يتقنها اال االشخاص ذوي الخبرة الضيقة
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